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Abstract 

As Internet shopping increases and more and more people use smartphones, alternative 

payment solutions are introduced to the market. One payment method that is already 

established is SMS payment. Given these developments, mobile payment services in physical 

stores ought not be far from being adopted. The purpose of this essay is to examine the key 

factors that influence the use of mobile payment services in physical stores. The main focus is 

the perspective of the users of the services rather than the stores offering them. Both 

qualitative and quantitative methods have been applied. The results are based on data from a 

survey, interviews and usability tests. One interesting survey finding was that even though 

people have first-hand experience of SMS payment it seems that few people have knowledge 

of mobile payment services in physical stores, and therefore not adopted them. To increase 

the knowledge and adopting rate a suggestion of factors that can be taken into consideration is 

introduced in the study. The most important factors seem to be perceived usefulness, 

economic advantage, perceived risks, standardization and reconcilability with existing 

behavioural patterns. 
 
Keywords 

Mobile payment services, SMS payment, potential adopters, innovation, smartphone,  

QR code, NFC 
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Sammanfattning 

I takt med att Internethandeln ökar och fler och fler använder smartphones, introduceras 

alternativa betallösningar på marknaden. En betalmetod som redan är etablerad är SMS-

betalning. Med tanke på detta borde inte steget till att använda mobilbetalningstjänster i fysisk 

butik vara så stort. Syftet med denna uppsats är att undersöka de huvudfaktorer som påverkar 

användandet av mobilbetalningstjänster i fysiska butiker. Det huvudsakliga perspektivet 

ligger på användarna av tjänsterna, snarare än de butiker som erbjuder dem. Både kvalitativa 

och kvantitativa metoder har används. Resultaten är baserade på data från en 

enkätundersökning, intervjuer och användartester. En intressant upptäckt från 

enkätundersökningen var att även fast människor har erfarenhet av SMS-betalning så verkar 

det som att få har vetskap om att mobilbetalningstjänster i fysisk butik existerar och därför 

inte börjat använda dem. I denna studie presenteras några förslag på faktorer som kan tas i 

beaktande för att öka kunskapen och användarfrekvensen. De viktigaste faktorerna tycks vara 

uppfattad nytta, ekonomiska fördelar, uppfattade risker, standardisering och förenlighet med 

människors existerande beteendemönster. 

Nyckelord 

Mobilbetalningstjänster, SMS-betalning, potentiella användare, innovation, smartphone,  

QR-kod, NFC 
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Förord 

Uppsatsen är skriven vid institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik på Södertörns 

högskola under höstterminen 2013. Stort tack till alla informanter som medverkat i studien 

samt Helge Hüttenrauch som med sin handledning varit till stor hjälp.  

Emma Lindberg och Emma Molund, Stockholm 7 januari 
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1. Inledning  

Mycket tyder på att vi går mot ett mer kontantlöst samhälle. Enligt Riksbanken har betalning 

med kontanter minskat under de senaste åren medan kortbetalning ökar. Mellan 1997 och 

2008 hade antal kortbetalningar niofaldigats.1 Samtidigt har mobiltelefonen utvecklats i en 

rasande fart. I och med smartphones intåg har användningsområdena utvidgats. Idag kan vi 

förutom att ringa och SMS:a både surfa på nätet, maila, utföra bankärenden och mycket mer 

med våra mobiltelefoner. De flesta personer är ständigt nåbara och uppdaterade om nyheter 

och händelser i omvärlden och privat.  

 

Den första smartphonen kom år 19932 en slog inte igenom ordentligt förrän år 2007 då Apple 

lanserade första modellen av Iphone.3 Det har gått cirka sex år sedan Iphones stora 

genombrott och idag har även flera andra företag väletablerade smartphones på marknaden. 

Trots den knappa tiden som gått är smartphones en självklar del i våra liv och kan vara svåra 

att leva utan.  

 

Både i Sverige och internationellt har en utveckling av nya betalmedel skett. Internet-handeln 

och tjänster som underlättar transaktioner mellan både privatpersoner och handlare, så som 

Swish, iZettle och SMS-köp ökar också i allt högre grad.4 Till och med en digital valuta har 

introducerats vid namn Bitcoin.5 Hur utvecklingen av betalsätt kommer att se ut kan bara 

tiden utvisa men ett fenomen som dykt upp under de senaste åren är mobilbetalningstjänster i 

fysisk butik. På den svenska marknaden kan vi idag hitta mobilbetalningstjänster som Bart, 

SEQR och WyWallet. Bart och SEQR finns tillgängliga på flera fysiska försäljningsställen. 

WyWallet tillhandahåller för närvarande mobilbetalning i utvalda butiker i Visby. Dessa kan 

man säga fungerar som en testmarknad i nuläget. Som ett alternativ till att betala med 

kontanter eller kontokort genomförs köpet med hjälp av en smartphone.  

                                                        
1 Regeringen, ”Betaltjänster”, Regeringens proposition 2009/10:220. Maj 2009, hämtad 1 december 2013, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/53/90/9b9bbf3d.pdf  
2 B Reed, ”A Brief History of Smartphones”, TechHive. Juni 2010, hämtad 10 december 2013, 
http://www.techhive.com/article/199243/a_brief_history_of_smartphones.html 
3 C Arthur, ”The history of smartphones: timeline”, The Guardian. Januari 2012, hämtad 10 december 2013, 
http://www.theguardian.com/technology/2012/jan/24/smartphones-timeline 
4 Insight intelligence, Det kontantlösa samhället. Hämtad 3 januari 2013, 
http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Det_kontantlosa_samhallet.pdf 
5 Bitcoin.se, Vad är Bitcoin? Hämtad 10 januari 2014, http://www.bitcoin.se/vad-ar-bitcoin/ 
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2. Syfte och frågeställning 

I denna del av uppsatsen redovisas studiens syfte, frågeställning samt begreppsdefinitioner av 

centrala termer. Vidare följer en presentation av mobilbetalningstjänsterna Bart, SEQR och 

WyWallet.  

 

 2.1 Syfte 

Uppsatsen behandlar mobilbetalningstjänster ur ett användarperspektiv. Syftet är att 

identifiera nyckelfaktorer som kan antas påverka användandet av mobilbetalningstjänster i 

fysisk butik samt andra aspekter som krävs för att mobilbetalningstjänster ska kunna få en 

ökad användning på den svenska marknaden.  

 

2.2 Frågeställning 

Den övergripande frågeställningen som ligger till grund för denna undersökning är: 

 

• Vilka faktorer påverkar användandet av mobila betalningslösningar i fysisk butik ur 

ett användarperspektiv?  

 

I denna studie avser användarna vara de personer som nyttjar mobilbetalningstjänster i fysisk 

butik. Begreppet inkluderar inte handlare som också skulle kunna betraktas som användare.  

 

För att få en djupare förståelse är en annan utgångspunkt att studera hur långt SEQR, Bart och 

WyWallet kommit i sin etableringsprocess i fysisk butik. Dessa är tre av de största 

mobilbetalningstjänsterna i Sverige. Kunskapsintresset handlar också om att undersöka om 

företagens vision och användarnas upplevelser går hand i hand och i förläggningen att 

synliggöra eventuell problematik för att eventuellt bidra till utveckling av tjänsterna.  

 

I syfte att utveckla vidare kunskap vad gällande den övergripande frågeställningen har 

följande frågor formulerats: 
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• Hur har mobilbetalningstjänsterna mottagits av användarna?  

• Hur används mobilbetalningstjänsterna av användarna? 

• Vilka för- respektive nackdelar har mobilbetalningstjänsterna ur användarnas 

perspektiv?  

 

2.3 Avgränsning 

Då syftet är att undersöka etablering av mobilbetalningstjänster i Sverige har studien 

avgränsats till de svenska tjänsterna Bart, SEQR och WyWallet. Med anledning av att 

WyWallet inte kommit lika långt i etableringsprocessen i fysisk butik som Bart och SEQR, 

har det dock bedömts ha ett särskilt värde i att inkludera WyWallet till en viss del i studien då 

de idag har en stor kundkrets i och med sin SMS-betalningstjänst.6 Detta antas erbjuda 

möjligheter att undersöka samband mellan att använda sig av SMS-betalning och attityden till 

mobilbetalningstjänster i fysisk butik. 

 

Andra faktorer, så som bland annat handlare och andra aktörers drivkrafter, som också kan 

tänkas påverka användandet av mobila betalningslösningar i fysisk butik har inte inkluderats i 

denna studie på grund av dess omfattning. Dock har intervjuer utförts med personer på SEQR, 

Bart och WyWallet för att ta reda på om deras syn på nyttan av tjänsterna, sett ur ett 

användarperspektiv, stämmer överens med användarnas åsikter (se kap. 4.1 Metodval). 

 

Studien bygger på Rogers teori Diffusion of innovation theory. På grund av studiens 

omfattning har användarna inte delats in efter Rogers kategorisering av i vilken takt 

människor anammar nya innovationer (Adopter categories).7 

 

 

                                                        
6 WyWallet, Över en miljon svenskar har mobilen som plånbok. Hämtad 2 januari 2014, 
http://news.cision.com/se/wywallet/r/over-en-miljon-svenskar-har-mobilen-som-planbok,c9487224 
7 E. M, Rogers, Diffusion of innovations, 5:e uppl. Free Press, New York, 2003, s.267. 
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2.4 Begreppsdefinitioner 

Användare är personer som använder eller är potentiella användare av 

mobilbetalningstjänster. Begreppet syftar inte till handlare utan dess kunder.  

 

Appar/Applikationer är tillämpningsprogram för mobila enheter. Dessa ökar mobiltelefonens 

funktionalitet och kan exempelvis innefatta ett spel eller en mobilbetalningstjänst. Många 

applikationer finns redan installerade på mobiltelefonen vid köp. Övriga applikationer går att 

ladda ner.  

 

Babs även kallad Babs Paylink erbjuder lösningar för att ta betalt med kort. Till 49 procent 

ägs Babs av Swedbank och resterande av Point Transaction Systems AB.8 

 

Facebook är ett socialt medium på Internet.  

 

Facebook-sidor kan skapas av både privatpersoner och företag. För företag är detta ett sätt att 

nå ut till kunder och marknadsföra sig. 

 

Fysisk butik används som begrepp för att förtydliga att försäljningsstället är i fysisk miljö och 

inte är en digital butik på Internet.  

 

Handlare används i studien som benämning för de företag som erbjuder sina kunder att betala 

via mobilbetalningstjänster. Exempel på handlare är matvarubutikerna Hemköp och Willys. 

Dessa butiker är i sin tur kunder till företagen bakom tjänsterna.  

 

Innovation beskrivs enligt Diffusion of innovations theory som en idé, tillämpning eller 

föremål som uppfattas som ny utav individer eller grupper.9  

 

Mobilbetalningstjänster innebär att utföra transaktioner med en mobil enhet. Köp med 

mobilbetalningstjänster används bland annat vid Internet-handel, digitalt innehåll för 

smartphones som till exempel appar, godis- och parkeringsautomater, biljetter för 
                                                        
8 Babs Paylink, Om Babs Paylink. Hämtad 2 januari 2014, http://www.babspaylink.se/om-babs-paylink 
9 E. M, Rogers, Diffusion of innovations, 5:e uppl. Free Press, New York, 2003, s. 12 
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kollektivtrafik och vid betalning i fysisk butik.10 Det finns flera tekniker för 

mobilbetalningstjänster men i denna studie används begreppet för betalning via QR-kod och 

NFC i fysisk butik samt SMS-betalning.  

 

NFC är en förkortning av Near Field Communication, på svenska Närfältskommunikation. 

Med hjälp av denna teknik kan man trådlöst överföra information mellan enheter som är 

NFC-kompatibla, till exempel en del smartphones och surfplattor. iPhone  är ett exempel på 

en smartphone som inte har NFC inbyggt.11 Tekniken möjliggör att användare endast behöver 

”svepa” sin mobila enhet över en annan NFC-kompatibel enhet för att överföra information, 

istället för att användaren manuellt behöver ”knappa” in den. Enheterna behöver således inte 

vidröra varandra fysiskt.12  

 

Smartphone är det engelska ordet för smarttelefon. En smartphone innefattar bland annat 

applikationer, ett operativsystem och tillgång till Internet. I denna studie används begreppet 

smartphone synonymt med mobiltelefon, då det förstnämnda är en mer vedertagen benämning 

än det svenska ordet. I fortsättningen böjs ordet medvetet efter det svenska språkets principer 

för att underlätta förståelsen av texten.  

 

QR-kod är en tvådimensionell streckkod som innehåller en viss sorts information. Med hjälp 

av en QR-läsare kan streckkoden översättas till information som innefattar till exempel text, 

webbadresser, kontaktuppgifter eller rabatt-kuponger. Denna information blir sedan synlig i 

mobiltelefonen. För att kunna använda en QR-kod behövs en smartphone med fungerande 

kamera och en applikation som är anpassad för att läsa av QR-koder (se bild 1. på s. 11 för 

bild på en QR-kod). 

 

 

                                                        
10 T. Dahlberg, N. Mallat, J. Ondrus, A. Zmijewska, ”Past, present and future of mobile payments research: A 
literature review”. Electronic Commerce Research and Applications, vol. 7, no. 2, 2008, s. 165. 
11 ComputerSweden, Nfc står sig väl i kampen mot bluetooth. Hämtad 2 januari 2014, 
 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.527307/nfc-star-sig-val-i-kampen-mot-bluetooth 
12 NFC, About Near Field Communication. Hämtad 10 januari 2014, 
http://www.nearfieldcommunication.org/about-nfc.html 
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2.5 Bakgrund 

I takt med att Internethandeln ökar13 och att allt fler använder och äger en smartphone14 

uppkommer fler betallösningar. En betalmetod som till stor del redan är etablerad idag är 

SMS-betalning. Många företag erbjuder betalning via denna typ av tjänst. I vissa fall är det till 

och med det enda betalsättet som är möjligt.15 Med tanke på hur dagsläget ser ut, kan det 

tyckas att steget till att betala med mobilbetalningstjänster i fysisk butik inte bör vara särskilt 

stort. Frågan är dock hur många som faktiskt använder tjänsterna. Att undersöka vilka 

faktorer som påverkar användandet av mobila betalningslösningar i fysisk butik, ur ett 

användarperspektiv är därför i hög grad aktuellt och intressant.  

 

Att betala med mobiltelefonen i fysiska butiker idag är fortfarande någonting som är relativt 

nytt i Sverige. Teknikerna som används är framförallt NFC och QR-koder. De nya 

betalösningarna är ett omdiskuterat ämne i nationell och internationell media.  

 

Det förefaller tankar och åsikter om hur tekniken bör utvecklas för att mobilbetalning i fysisk 

butik ska få ett genombrott och börja användas av kunderna. Cyriac Roeding, medgrundare 

och VD för mobilapplikationen Shopkick, skriver bland annat om mobila plånböcker i 

CNNMoney.16 Han menar att kreditkort är både lätta och snabba att använda idag och att 

mobilbetaltjänster därför måste innefatta någonting mer än bara betalning om kunder ska 

börja använda sin smartphone som betalsätt istället. Upplevelsen i en butik måste också bli 

mer personlig, menar han. Detta kan göras genom att till exempel välkomna kunden när den 

går in i affären, belöna kunden för att den är där och peka ut varor som kan uppskattas. 

Mobilbetalningstjänster måste vara av värde för kunden, inte bara en häftig, ny teknik. 

Roeding föreställer sig att betalning i butik via en smartphone kommer att bli en mycket stor 

marknad, med förutsättningen att telefonen gör köpupplevelsen till någonting större än vad 

den är idag. 

                                                        
13 PostNord, Svensk distanshandel och HUI research, e-barometern Q3 2013. November 2013, hämtad 3 januari 
2014, http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern 
14 Ipsos OTX MediaCT, Our Mobile Planet: Sverige, Insikter om den mobila kunde. Maj 2012, hämtad 28 
november 2013, http://www.iabsverige.se/wp-content/uploads/2012/05/Search_sem29maj.pdf s.2 
15 Finansinspektionen, Vanliga frågor om SMS-betalningar. Juni 2013, hämtad 3 januari 2014, 
http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2013/sms-betal_FragorSvar_130610.pdf 
16 C Roeding, ”Why mobile wallets alone will fail” CNN. Maj 2013, hämtad 28 november 2013, 
http://tech.fortune.cnn.com/2013/05/08/why-mobile-wallets-alone-will-fail/ 
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2.5.1 SEQR 

SEQR ägs av det svenska företaget Seamless som grundades 2001. Appen lanserades i 

Sverige i juni 2012. Med SEQR kan man betala på bland annat McDonalds, Burger King, 

Webhallen, Ur & Penn, Hemköp, Willy:s och Tempo. Tjänsten erbjuder även möjligheten att 

skicka och ta emot transaktioner mellan användare.17  

 

Vid betalning scannar användaren en QR-kod, som är 

placerad vid butikernas kassor, med sin smartphone via 

SEQR:s app (se bild 1). På skärmen visas då 

information om köpet. Användaren godkänner köpet 

med en PIN-kod. Transaktionen bearbetas genom 

Seamless egna transaktionsplattform. Appen är inte 

bunden till något kontokort utan varje månad skickas en 

faktura hem till kunden. Med SEQR kan man handla för 

max 10 000 kronor i månaden. Det tillkommer inga 

övriga kostnader. För att använda appen krävs en 

smartphone. SEQR finns för både Android och iOS.18  

 

2.5.2 Bart  

Bart ägs av Swedbank och Sparbanken och lanserades i 

maj 2012. Bart kan man betala med i Axfood-koncernens butiker Hemköp, Willy:s, Tempo 

och PrisXtra. Appen kopplas till ett eller flera Visakort eller Mastercards. Köpet dras direkt 

från användarens konto. Bart finns för både Android och iOS och kostar inget att ladda ner 

eller använda. Man måste vara minst 18 år för att betala med Bart.19  

 

Vid köp med Bart öppnar användaren appen och slår in sin PIN-kod. Om flera betalkort är 

kopplat till appen får användaren börja med att välja vilket kort pengarna ska dras ifrån. En 

QR-kod dyker upp på skärmen som användaren sedan visar för Barts terminal som är 

monterad vid kassan (se bild 2). Användaren väntar på beloppet. Om användarens 

                                                        
17 SEQR, Om SEQR. Hämtad 5 november 2013, https://www.seqr.com/se/om-seqr/ 
18 SEQR, Nyheter. Hämtad 5 november 2013, https://www.seqr.com/se/nyheter/  
19  Bart, Frågor och svar. Hämtad 5 november 2013, https://www.bart.se/FAQ/ 

Bild 1. SEQR:s QR-kod vid kassa  
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mobiltelefon inte har någon täckning får 

användaren själv skriva in beloppet på köpet. 

När summan kommer upp på mobilskärmen 

eller användaren själv skrivit in det trycker 

användaren godkänn. Sedan får användaren en 

bekräftelse på att köpet gått igenom.20  

 

2.5.3 WyWallet 

2010 infördes lagen om betaltjänster vilket 

kom att ändra kraven för SMS-köp. Lagen 

innebär bland annat krav på att man ska veta 

vem som står bakom ett köp.21 Kort därpå, 

oktober 2012, lanserades WyWallet som är 

resultatet av ett samarbete mellan Telia, Tele2, 

3 och Telenor. Med WyWallet kan man betala via SMS till alla 72-nummer för att till 

exempel skänka pengar eller rösta i tävlingar på TV. Med WyWallet kan man även betala 

biljetter för Skånetrafiken. Man kan också betala med WyWallets app på webben och i vissa 

butiker i Visby (se bild 322). Användarna kan utöver detta överföra pengar till andra 

WyWallet-kunder som har WyWallet-faktura.23   

 

För att bli kund hos WyWallet måste man ha svenskt personnummer och vara folkbokförd i 

Sverige. För att genomföra SMS-köp behöver användaren inte äga en smartphone så länge 

personen har ett WyWallet-konto registrerat. Nyligen genomförde WyWallet, efter att ha fått 

mycket kritik, att användarna inte behöver förregistera sig för att genomföra ett första SMS-

köp. Vid köptillfället får användaren information att köpet gjorts med tjänsten och att nästa 

köp tolkas som ett godkännande till att eventuella framtida SMS-köp genomförs via 

WyWallet.24  

 

                                                        
20 Bart, Kom igång. Hämtad 5 november 2013, https://www.bart.se/Kom-igang/ 
21 WyWallet, Frågor & svar. Hämtad 5 november 2013, http://wywallet.se/fragor-svar/#f1 
22 Mobil, Stort test: Mobila betalningar. Hämtad 6 januari 2014, http://www.mobil.se/mobila-betalningar/stort-
test-mobila-betalningar#.Uss912TuKAN 
23 WyWallet, Frågor & svar. Hämtad 5 november 2013, http://wywallet.se/sms-kop/fragor-svar/ 
24 WyWallet, Frågor & svar. Hämtad 5 november 2013, http://wywallet.se/fragor-svar/#f1 

Bild 2. Barts terminal 



Kandidatsuppsats, 15 hp   Emma Lindberg 
Medieteknik C, HT-13  Emma Molund 
IT, medier och design  Södertörns högskola 

  
 

 15

För betalning med WyWallet i 

butik behöver man en 

smartphone för att ladda ner 

och registrera WyWallets app. 

Alla kunder behöver fästa ett 

speciellt klistermärke på sin 

smartphone för att kunna 

genomföra ett köp. Just nu kan 

man som sagt endast betala 

med WyWallet i vissa butiker i 

Visby.25  

 

                                                        
25 WyWallet, Handla i butik. Hämtad 5 november 2013, http://wywallet.se/handla-i-butik/ 

Bild 3. WyWallets betaltjänst i butik 
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3. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras och motiveras val av teoretisk utgångspunkt för studien i relation 

till ett urval av tidigare forskning i fältet.  

 

3.1 Teori 

Den studien som här presenteras bygger på Diffusion of innovation theory, utvecklad av 

Rogers. 26 Det främsta argumentet till valet är att denna teoretiska utgångspunkt ligger i linje 

med syftet och utgår ifrån ett användarperspektiv där sociala aspekter vägs in och tillmäts 

betydelse. Ett annat alternativ, men som valts bort, är den möjligen mer ”populära teorin” 

Technology Acceptance Model (TAM).27 Diffusion of innovation theory anses mer lämplig att 

tillämpa i denna studie då den utgår från användarens perspektiv på ett mer nyanserat sätt.  

 

Diffusion of innovation theory söker svaret på hur en innovation accepteras av en 

population.28 Det finns flera aspekter av en innovation. Dessa tolkas av användarna och 

påverkar i vilken takt innovationen tas emot och delas in under kategorierna: relativa fördelar 

(relative advantage), kompatibilitet (compatibility), testbart (trialability), observerbart 

(observability) och komplexitet (complexity).29 Uppfattar användare att en innovation har en 

stor del av de fyra förstnämnda aspekterna och en mindre del av komplexitet kommer 

innovationen att tas emot snabbare än andra innovationer. I denna studie har även kategorin 

upplevda risker inkluderats i och med att teorin inte berör detta. Detta ansågs passande för att 

ytterligare tillföra en dimension i undersökningen. Nedan följer en förklaring över 

kategoriernas innebörd och dess relevans. 

 

                                                        
26 E. M, Rogers, Diffusion of innovations, 5:e uppl. Free Press, New York, 2003. 
27 York University, ”Technology Acceptance Model”, Theories Used in IS Research. Hämtad 10 januari 2014, 
http://www.istheory.yorku.ca/Technologyacceptancemodel.htm 
28 Ibid., s. 35. 
29 Egen översättning. Vidare i studien kommer de svenska begreppen att användas.  
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• Relativa fördelar är graden av hur en innovation uppfattas som bättre än den idé den 

ersätter.30 Dessa kan bland annat innefatta ekonomiska fördelar eller social prestige. 

Forskare inom fältet har sett att relativa fördelar är en av de starkaste orsakerna till att 

innovationer antas av individer eller organisationer.  

 

• Kompatibilitet innefattar huruvida en innovation upplevs som förenlig med 

människors existerande värderingar, tidigare erfarenheter och behov.31 En innovation 

kan vara mer eller mindre kompatibel beroende på kulturella värderingar och 

övertygelser, tidigare introducerade idéer och/eller kunders krav. Kompatibilitet gör 

innovationer meningsfulla och bekanta för individer. 

   

• Testbart innebär i vilken utsträckning en innovation går att experimenteras med.32 Nya 

idéer som är testbara i ett tidigare skedde accepteras överlag snabbare av användarna 

än innovationer som inte är det. Att testa är ett sätt att ge mening till en innovation och 

möjlighet för individer att på egna villkor förstå hur den fungerar.  

 

• Observerbart innebär i vilken mån resultaten av en innovation är synlig för individer.33 

Om resultatet av en innovation är tydlig är det troligare att individer anammar den.  

Detta ökar chansen att individer sprider innovation till sin omgivning.  

 

• Komplexitet är graden av hur en innovation uppfattas som svår att förstå och använda. 

Detta har olika stor påverkan beroende på typ av innovation.34  En del innovationer 

uppfattas som mer lätt att använda än andra och anammas i en snabbare takt.  

 

• Upplevda risker innefattar i denna studie hur individer upplever eventuella tekniska, 

ekonomiska eller säkerhetsrelaterade risker med användandet av en innovation.  

 

 
                                                        
30 E. M, Rogers, Diffusion of innovations, 5:e uppl. Free Press, New York, 2003. s.229. 
31 Ibid., s.240. 
32 Ibid., s. 258. 
33 Ibid., s.258. 
34 Ibid., s.257 
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3.2 Tidigare forskning 

Mallat har i sin studie, från 2003, Exploring consumer adoption of mobile payments- A 

qualitative study undersökt de faktorer som är relevanta för en konsument när den står inför 

valet att anta en mobilbetalningstjänst eller ej.35 Mallat använde sig av så kallade 

fokusgrupper, en form av gruppintervju. De betalningstjänster som diskuterades i studien var 

bland annat SMS-betalning. Enligt Mallat var tidpunkten för insamlingen av data lyckad 

eftersom mobilbetalning var tillgängligt på marknaden men fortfarande en relativt ny 

innovation. Denna studie har, likt Mallats, utgått från Diffusion of innovations theory. Dock 

har Mallat utökat teorin med en analys utifrån kategorierna nätverksexternaliteter (network 

externalities), förtroende och säkerhet (trust and security) och situationsberoende faktorer 

(situational factors).36  

 

Mallats slutsats är att de relativa fördelarna med mobilbetalningstjänster är att de är kopplade 

till specifika fördelar med mobil teknologi. De är inte beroende av tid och plats, långa köer 

och man behöver heller inte ha kontanter för att genomföra ett köp. Vidare har 

mobilbetalningstjänster en annan fördel, framförallt ett syfte vid betalning av biljetter, 

exempelvis vid köp i automater, för köp av tjänster och innehåll till mobiltelefonen och 

betalningar i fysisk butik. Deltagarna ville heller inte använda mobilbetalningstjänster istället 

för kort- eller kontantbetalning. Studien visade också att människor hellre betalar små köp, 

jämfört med stora, med telefonen. Faktorer som skulle kunna hämma implementeringen av 

mobilbetalningstjänster är enligt Mallat svårförståeliga lösningar och att man uppfattar att det 

finns risker, som att handla med för höga belopp. Tjänsterna måste även vara bättre 

integrerade med existerande infrastruktur vad gällande banker och operatörer. 37 

 

För att företagen ska lyckas etablera mobilbetalningstjänster föreslår Mallat bland annat att ett 

större fokus bör läggas på att göra tjänsterna mer bekväma och mer användbara för 

användaren.38 Vidare menar hon att företag, som till exempel banker och teleoperatörer, bör 

gå samman och skapa en gemensam standard för tjänsterna. Hon anser också att det behövs en 

                                                        
35 N. Mallat, ”Exploring consumer adoption of mobile payments- A qualitative study”. The Journal of Strategic 
Information Systems, vol. 16, no. 4, 2007, s. 414. 
36 Ibid., s. 415. 
37 Ibid., s. 426. 
38 Ibid., s.429. 
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tydlig dokumentation av själva köpen och en god förmedling av orsaker vid eventuella fel 

som uppstår, för att minska användarnas oro för risker. 

 

Understanding consumer acceptance of mobile payment services: An empirical analysis är en 

annan studie om faktorer som påverkar konsumenters acceptans av mobilbetalningstjänster.39 

Forskningen är utförd i Tyskland 2010 av Gerhardt Schierz, Schilke och Wirtz. Författarna 

förundras över hur få som använder denna typ av tjänster trots att mobiltelefonen är en stor 

del av det vardagliga livet i det moderna samhället. Författarna refererar vidare till Gartner 

Group, världsledande inom IT-forskning, som hävdar att 2008 hade endast en procent av alla 

mobiltelefonanvändare använt mobilbetalningstjänster.40  

 

I sin studie samlar Gerhardt Schierz, Schilke och Wirtz in data som analyseras och 

kategoriseras efter TAM.41 De kommer fram till att upplevd kompatibilitet (perceived 

compatibility) har störst påverkan för acceptansen hos konsumenter för 

mobilbetalningstjänster. För att potentiella användare ska börja överväga att använda 

mobilbetalningstjänster bör dock tjänsterna vara förenliga med människors existerande 

beteendemönster. Deras slutsats har kommit att ges ett särskilt värde då upplevd 

kompatibilitet vanligtvis inte är inkluderad i TAM eller liknande forskning. Författarna 

uppmärksammar också särskilt aspekten individers mobilitet (individual’s mobility), vilket de 

tolkar som ett tecken på att mobilbetalningstjänster troligtvis kommer få en ökad betydelse i 

framtiden. Avslutningsvis klargör Gerhardt Schierz, Schilke och Wirtz dock att syftet med 

studien var att undersöka acceptansen av mobilbetalningstjänster överlag och inte framföra 

några konkreta lösningar.42  

 

I början av 2013 publicerades NFC mobile credit card: The next frontier of mobile payment? 

som handlar om etableringen och viljan att betala med NFC i Malaysia, gjord av Tan, Ooi, 

Chong och Hew. 43 Även denna forskning bygger på TAM, dock i en utökad version där 

personlig innovativitet i IT-sammanhang (personal innovativeness in information 

                                                        
39 P. G. Schierz, O. Schilke, B. W. Wirtz, ”Understanding consumer acceptance of mobile payment services: An 
empirical analysis”. Electronic Commerce Research and Applications, vol. 9, no. 3, 2010. 
40 Ibid., s. 209.  
41 Ibid., s. 210. 
42 Ibid., s. 215. 
43 G. W. Tan, K. Ooi, S. Chong, T. Hew, ”NFC mobile credit card: The next frontier of mobile payment?” 
Telematics and Informatics, vol. 31, no. 2, 2013. 
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technology), sociala influenser (social influence), uppfattade risker (perceived risk) samt 

uppfattad finansiella kostnader (perceived finacial cost) har vägts in som ytterligare faktorer 

som kan tänkas påverka användandet och attityder till att betala med NFC. Forskarna 

undersökte även viljan att börja använda NFC ur ett genusperspektiv.44 

 

Tan, Ooi, Chong och Hew kom fram till att uppfattad nytta (perceived usefulness) har stor 

påverkan på viljan att använda mobilbetalningstjänster. Fördelarna i förhållande till betalkort 

eller kontanter är att transaktioner anses gå snabbare och mer smidigt. Även att man uppfattar 

användning som enkel (perceived ease of use) har stor betydelse. Det faktum att 

mobilbetalningstjänster med stöd av NFC heller inte kräver att användaren knappar in 

uppgifter jämfört mot traditionella betalsätt leder, enligt forskningsrapporten, till att 

mobilbetalningstjänster med NFC generellt uppfattas som mindre komplicerat. Användaren 

behöver bara svepa sin telefon över en annan enhet med NFC vid ett köp.45 Sociala influenser 

beskrivs vara en avgörande faktor. Detta resultat förklaras med att respondenterna var unga 

och välutbildade och på så sätt hade en större fallenhet för att använda ny teknologi. Upplevda 

risker och kön visade sig inte ha någon större påverkan i attityden och användandet av 

mobilbetalningstjänster.46  

 

Avslutningsvis ger Tan, Ooi, Chong och Hew förslag till banker som tillhandahåller 

tjänsterna hur de kan öka användandet av mobilbetalningstjänster. Bland annat borde de satsa 

på reklamkampanjer som framhäver mobilbetalningstjänsters fördelar, så som besparing av 

tid, smidighet, minskad kontantanvändning, säkerhet och flexibilitet. Forskarna anser även att 

registreringsprocessen bör förenklas och kundstödet kring tjänsterna förbättras. Bankerna bör 

också överväga att anställa opinionsledare eller celebriteter då social influenser visat sig vara 

betydande.47  

 

Kim, Mirusmonov och Lee redogör i An empirical examination of factors influencing the 

intention to use mobile payment från 2009 om vilka faktorer som påverkar användandet av 

mobilbetalningstjänster från olika typer av användares perspektiv i Sydkorea. 

                                                        
44 Ibid., s. 293. 
45 Ibid., s. 303. 
46 Ibid., s. 304. 
47 Ibid., s. 304. 
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Forskningsresultatet är analyserat utifrån TAM men forskarna har valt att addera faktorerna 

personlig innovativitet (personal innovativeness) och mobilbetalningskunskap (m-payment 

knowledge). Mobilbetalningstjänsterna är också analyserade efter egenskaperna mobilitet 

(mobility), nåbarhet (reachability), kompatibilitet (compability) och bekvämlighet 

(convenience).48  

 

Kim, Mirusmonov och Lee kommer i deras studie att uppfattad enkel användning och 

uppfattad nytta är viktiga faktorer som påverkar användandet av mobilbetalningstjänster. 49 

Individuella skillnader, bekvämlighet och nåbarhet är dock avgörande faktorer för huruvida 

en mobilbetalningstjänst uppfattas som lätt att använda medan kompatibilitet har mindre 

betydelse. De konstaterar vidare att kunskap om mobilbetalningstjänster har större påverkan 

än vad personlig innovativitet har. För de personer som vanligtvis börjar använda ny 

teknologi i ett tidigt skede, tidiga användare (early adpoters), har själva systemens utformning 

ingen större betydelse för vad som uppfattas som användbart. Sena användare (late adopters), 

de som generellt börjar använda nya innovationer i en senare fas, kräver dock mer 

lättförståeliga system. Mobilitet och nåbarhet har stor inverkan på tidiga användares vilja att 

ta sig an mobilbetalningstjänster. Nåbarheten påverkar både uppfattningen om hur enkel en 

tjänst är att använda och användbarheten i ett system för sena användare.  

 

                                                        
48 C. Kim, M. Mirusmonov, I. Lee, ”An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile 
payment” Computers in Human Behavior, vol. 26, no. 3, 2010, s. 313. 
49 Ibid., s.320. 
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4. Metod 

Nedan redovisas tillvägagångssätt och vilka metoder som använts i studien. Avsnittet avslutas 

med en kritisk reflektion. 

 

4.1 Metodval 

För att få svar på vår frågeställning har vi tillämpat både kvantitativa och kvalitativa 

datainsamlingsmetoder.  

 

Studien bygger på fler metoder än vad som vanligtvis anses nödvändigt eftersom 

bedömningen gjorts att triangulering varit fördelaktigt för att angripa frågeställningen från 

flera håll. Detta har möjliggjort en djupare förståelse och givit en mer nyanserad bild av vilka 

faktorer som påverkar användandet av mobilbetalningstjänster.  

 

För att få en generell uppfattning om hur många som känner till och använder sig av 

mobilbetalningstjänster i dagsläget utformades inledningsvis en enkät som besvarades av 100 

personer. Hur många enkäten nådde ut till är svårbedömt då den publicerades på Facebook. 

Syftet var att resultatet skulle fungera som utgångspunkt och ge information inför 

genomförandet av användartester samt fokusgruppintervjuer. En fokusgruppsintervju är en 

typ av gruppintervju där en specifik frågeställning står i centrum.50 

 

För att närmare granska hur mobilbetalningstjänster kan upplevas genomfördes också 

användartester på fem personer. Testerna utfördes på Bart och SEQR. WyWallets betaltjänst i 

butik existerar endast i Visby på Gotland och inte i övriga Sverige. Av ekonomiska skäl och 

tidsaspekten har inga tester utförts på WyWallets betaltjänst.  

 

Deltagarna i användartesterna fick även några dagar senare delta i en fokusgruppsintervju. 

Det ansågs viktigt att alla deltagare i fokusgruppen hade testat betalsystemen inför 

fokusgruppstillfället i och med att syftet med fokusgruppsintervjun var att utvärdera och ta del 
                                                        
50 J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4:e upp. Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 163 
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av deltagarnas tankar, funderingar och upplevelser av användartestet och tjänsterna. Samtalet 

spelades in, med deltagarnas samtycke, för att ha möjligheten att gå tillbaka och lyssna igen 

och på så sätt få ut maximalt med information från fokusgruppintervjun. 

 

Intervjuer utfördes med personer på SEQR, Bart och WyWallet och syftet var att ta del av 

deras syn på nyttan av tjänsterna sett ur ett användarperspektiv samt få deras bilder av 

etableringsprocesserna. Avsikten var att därigenom kunna jämföra deras resonemang med de 

data som enkäten, användartesterna och fokusgruppsintervjun resulterade i. Nedan följer en 

närmare beskrivning på respektive utförande. 

 

4.2 Enkät 

Enkäten skickades ut via Facebook. Axfood, Willy:s, McDonalds Sverige, WyWallet, SEQR, 

Ur & Penn, Garant, Computer Sweden och Södertörns högskola kontaktades för att få ett 

godkännande för att publicera enkäten på deras Facebook-sidor. Bart har ingen Facebook-

sida, därav kontaktades inte de. Facebook-sidorna valdes utefter om företagen använder sig av 

mobilbetalningstjänster i sina butiker eller om sidornas målgrupp kunde tänka sig vara 

intresserade av ämnet. Även Coop, som dock inte erbjuder mobilbetalningstjänster i sina 

butiker, kontaktades för att se om utfallet skulle bli annorlunda gentemot de andra butikerna 

som erbjuder mobilbetalningstjänster. Att Facebook-sidornas besökare mycket väl kan vara 

kunder hos fler än en av dessa utvalda företag togs i beaktning.  

 

Axfood, Willy:s och Hemköp gav tillåtelse att lägga upp enkäten. På WyWallet, SEQR, 

Garant, McDonalds Sveriges gav inte tillåtelse att publicera enkäten. Ur&Penn önskade mer 

information för att ge sitt godkännande. Södertörns högskola svarade inte på förfrågan. 

Computer Sweden svarade att de inte trodde att det skulle generera i så många svar om 

enkäten skulle läggas upp på deras sida. De var dock tillmötesgående och en dialog utbyttes 

om att eventuellt publicera den i andra kanaler än på Facebook. Efter en längre 

mailkorrespondens avslutades konversationen och enkäten blev inte publicerad i någon av 

deras andra forum.  
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För att kunna jämföra och spåra svaren kopierades enkäten i flera exemplar och gavs olika 

namn men med samma innehåll. Tanken var att undersöka om attityder skilde sig åt beroende 

på i vilken Facebook-sida enkäten publicerats. Efter att ha fått klartecken från Axfood, 

Willy:s och Hemköp lades enkäten upp. Dock upptäcktes snart att enkäten inte fick några 

svar. Troligtvis berodde det på att enkäten inte var tillräckligt synlig för besökarna då den 

hamnade bland en mängd andra inlägg som andra besökare skrivit. En annan anledning kan 

möjligtvis vara att dessa typer av sidor inte besöks särskilt ofta eller har aktiva besökare. Med 

denna anledning tillfrågades företagen om de själva skulle kunna hjälpa till att sprida enkäten. 

Då det enligt företagen kunde misstolkas vem avsändaren var, samt att de själva inte utformat 

undersökning blev, svaret nej. Dock fick enkäten 100 svar genom författarna till denna studies 

egna kontaktnät på Facebook.  

 

Enkäten utformades i Google Drive och var uppbyggd så att respondenterna fick frågor 

beroende på förgående svar. Syftet var att ta reda på i hur stor utsträckning respondenterna 

känner till tjänsterna och i vilken frekvens de eventuellt används. Om respondenterna inte 

använt någon av tjänsterna eller betalat via mobilen fick de frågor på hur det kommer sig och 

om de skulle kunna tänka sig göra det framöver. Om respondenterna däremot hade använt 

tjänsterna fick de bland annat svara på hur de upplevde dem. Respondenterna var anonyma.  

 

Enkäten inleddes med en informerande text om syftet med enkäten samt hur svaren skulle 

användas. Beroende på vad frågan gällde kunde respondenterna svara genom att kryssa i ett 

eller flera svarsalternativ. I vissa fall fick respondenten själv, om så önskade, svara i textform. 

Då det kan vara svårt att generalisera data som består av text undveks i största möjliga mån 

det sättet att utforma frågor på. 51 Mer uttömmande svar kom fram under 

fokusgruppsintervjun. Se bilaga 1 för att ta del av alla frågor och svar. 

 

4.3 Intervjuer med informanter 

Angående SEQR:s betaltjänst intervjuades Oscar Hedwall. Han arbetar som Market 

Coordinator på produktledningen på Seamless som står bakom SEQR. Intervjun om Bart 

gjordes med Oskar Karlsson. Han arbetar sedan några år tillbaka som produktchef för Bart på 

                                                        
51 J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4:e upp. Studentlitteratur, Lund, 2007, s.138. 
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Swedbank. En intervju utfördes även med Johan Ragnevad som jobbar med affärs- och 

produktutveckling på WyWallet.  

 

För att få ett mer opartiskt perspektiv på mobilbetalningstjänster och dess utveckling 

intervjuades Christer Berg som är marknadsekonom och har många års erfarenhet som 

omvärldsanalytiker och trendspanare. Idag är Christer Berg bland annat ansvarig utgivare 

för Dataföreningen Kompetens webbsida www.trendspaning.se, krönikör inom IT på Dagens 

PS, skribent i fackpress och föreläsare om IT-trender. En intervju gjordes även med Klas 

Berthelsson som besitter stor kunskap av etablering av mobilbetalningstjänster både nationellt 

och internationellt. I dagsläget arbetar Klas Berthelsson sedan en kort tid tillbaka som VP 

Head of Financial Services Europe för Telenor Digital. Att Klas Berthelsson inte är opartisk 

då Telenor är ett av de företag som står bakom WyWallet togs i beaktning vid intervjutillfället 

och senare analys. Med det i medvetandet förbereddes frågor som rörde etableringsprocessen 

i andra länder för att få kunskap om likheter och skillnader i attityder, kunskap och behov. Det 

ansågs relevant att ta reda på varför mobilbetalningstjänster fått en så stor framgång i andra 

länder när genomslaget inte än på allvar nått Sverige.  

 

Inför varje intervju förbereddes frågor och respondenterna informerades om syftet med 

intervjuerna och hur deras svar skulle komma att användas. Respondenterna tillfrågades även 

om medtycke för att spela in samtalen samt citera dem i undersökningen.  

 

Denna del av undersökningen är baserad på styrd eller så kallad fokuserad intervjuteknik. Det 

innebär att ingen checklista eller schema användes under intervjutillfällena utan frågorna 

delades upp efter teman. Denna teknik gav utrymme för respondenterna att breda ut sina 

resonemang.52  

 

4.4 Användartester 

Användartesterna har utförts baserat på Tänka högt-metoden. Den går ut på att deltagaren, 

under observation, får tänka högt vid utförandet av testet och uttrycka sin upplevelse. På så 

                                                        
52 Ibid., s. 162. 
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sätt kan information belysas som annars inte blir synliggjord. En annan fördel med metoden 

är att den kan hjälpa deltagarna att koncentrera sig på uppgiften.53  

 

Urvalet av deltagare till användartestet baserades på resultatet av enkäten. Den ålderskategori 

som flest respondenter angett i enkäten var 25-29 år, därmed tillfrågades personer inom 

samma åldersspann. Fem personer utförde användartesterna, fyra kvinnor och en man. Då 

deltagarna i testet behövde synliggöra känslig information, så som PIN-koder till deras konton 

på respektive tjänst blev ett bekvämlighetsurval nödvändigt, det vill säga, vänner och bekanta 

till författarna till denna studies omgivning. 

 

Inför testet laddade deltagarna själva ner och registrerade tjänsterna på sina smartphones. De 

fick instruktioner för i vilken ordning apparna skulle laddas ner. Detta för att kunna upptäcka 

om det fanns ett samband mellan vilken app som laddades ner först och upplevelsen av 

installationen. Deltagarna var även tillsagda att föra minnesanteckningar om processen.  

  

Testernas utfördes individuellt och spelades in med deltagarnas tillåtelse. De blev ombedda 

att agera som de inte var observerade. Varje test fick pågå i max fem minuter. Testerna 

utfördes i Stockholm i matvarubutikerna Willy:s och Hemköp. Båda tjänsterna testades vid 

samma tillfälle. Deltagarna fick själva bestämma hur de ville lägga upp sina köp.  

 

Efter användartesterna granskades det inspelade materialet. Likheter och skillnader i 

beteenden, reaktioner, uttalande samt tillvägagångssätt antecknades. Utefter den 

informationen analyserades resultatet. 

4.5 Fokusgruppsintervju 

Inför fokusgruppsintervjun förbereddes frågor uppbyggda kring olika teman, så som tidigare 

erfarenhet av att betala via mobilen, installation, nedladdning och utförande.  

 

Deltagarna i fokusgruppen var samma personer som utfört användartesterna. Vissa av 

deltagarna var sedan tidigare bekanta med varandra. Fokusgruppsintervjun ägde rum i 

                                                        
53 J. Rubrin, Handbook of usability testing. Wiley Publishing, Indianapolis, 2008, s. 218 
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hemmiljö. Tanken vara att skapa en mer bekväm situation och på så sätt underlätta 

konversationen.  

 

Resultatet av fokusgruppsintervjun analyserades sedan utefter Rogers fem kategorier: relativa 

fördelar, kompatibilitet, testbart, observerbart och komplexitet.54 

 

4.6  Metodkritik 

Den huvudsakliga forskning som presenteras i denna studie är genomförd i Europa och Asien. 

Forskningen om mobilbetalningstjänster i fysisk butik har av författarna av denna studie 

uppfattats som förhållandevis begränsad i Europa då fenomenet är relativt nytt, medan man 

däremot kommit längre i andra delar av världen, som exempelvis i Asien. Mot den 

bakgrunden och trots att implementeringen av olika slags betalsätt skiljer sig mellan Sverige 

och andra delar av världen, ansågs ändå den hittillsvarande forskningen vara relevant för att 

kunna jämföra och eventuellt dra generella slutsatser om vad som krävs av 

mobilbetalningstjänster för att öka användningen. 

 

Författarna till denna studie är också medvetna om att tekniken har utvecklats sedan Mallats 

forskning utfördes. Men det faktum att den är gjord i Norden möjliggör en jämförelse mellan 

människors attityder till mobilbetalningstjänster nu och vid tiden för Mallats studie. 

 

Vissa svagheter i tillvägagångssättet i genomförandet av den studie som här presenteras har 

uppdagats i efterhand. Angående enkäten och avsnittet om användandet av WyWallets 

tjänster borde svarsalternativen möjligen ha setts över. Numera kan privatpersoner betala via 

WyWallets SMS-tjänst utan att ha laddat ner appen. På frågan ”Hur upplevde du 

installationen av WyWallet?” fick respondenterna sätta betyg på en skala mellan ett och fem. 

Svaren på den frågan kan ha blivit missvisande då vissa respondenter inte laddat ner appen för 

att utnyttja betalsättet.  

 

                                                        
54 E. M, Rogers, Diffusion of innovations, 5:e uppl. Free Press, New York, 2003. s.15 
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Det bör vidare understrykas att urvalet och därmed resultatet av enkäten inte är 

generaliserbart för en hel population och att syftet endast varit att få en uppfattning om 

kunskap, användandet och attityder till mobilbetalningstjänster för att sedan kunna tillämpa 

dessa data i genomförande av användartesterna och fokusgruppsintervjun.  

 

För att undvika bias i största möjliga mån har ljudupptagning gjorts under intervjutillfällena. 

Respondenterna har också fått möjligheten att i efterhand justera sina svar. Intervjuerna har 

även utförts och analyserats av båda av studiens författare vilket också stärker validiteten.  

 

En viss nervositet och stress uppfattades hos deltagarna till användartesterna. Detta kan ha 

medfört att deltagarna inte agerade på ett fullt lika naturligt sätt som de eventuellt gjort om de 

inte varit observerade. Trots detta bidrog förmodligen bekvämlighetsurvalet till en mer 

avslappnad situation än om inte deltagarna varit bekanta med observatörerna. Vid analys av 

användartesterna har detta tagits i beaktning. Bekvämlighetsurvalet bidrog även till en mer 

avspänd situation vid fokusgruppsintervjun vilket gynnade diskussionerna. 
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5. Resultat 

Nedan följer en sammanfattning

enkäten, se bilaga 1.  

 

5.1 Resultat enkät  

Inledningsvis fick respondenterna svara på några allmänna frågo

svarade var 60 personer kvinnor och 40 personer män. M

mellan 25-29 år gamla (se figur 1). Alla, förutom en respondent, up

smartphone.  

Figur 1. Ålder. 

Vidare i enkäten fick respondenterna svara på frågor angående mobil

respondenter hade tidigare betalat via en mobiltelefon (se figur 2). Av dessa hade

någon gång betalat via SMS (se figur 3).

 

Figur 2. Har du någon gång betalat via en mobiltelefon?

 
 
 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten från respektive metod. För att ta del av hela 

Inledningsvis fick respondenterna svara på några allmänna frågor. Av de 100 personer som 

ersoner kvinnor och 40 personer män. Majoriteten av respondenterna var 

29 år gamla (se figur 1). Alla, förutom en respondent, uppgav att de ägde

 

Vidare i enkäten fick respondenterna svara på frågor angående mobilbetalningstjänster. 69 

digare betalat via en mobiltelefon (se figur 2). Av dessa hade

någon gång betalat via SMS (se figur 3). 

 
Har du någon gång betalat via en mobiltelefon? 
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För att ta del av hela 

r. Av de 100 personer som 

ajoriteten av respondenterna var 

pgav att de ägde en 

betalningstjänster. 69 

digare betalat via en mobiltelefon (se figur 2). Av dessa hade 68 personer 
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Figur 3. Har du någon gång betalat 

 

De 69 respondenter som hade 

och Bart. Det visade sig att 19 personer

använt sig av SEQR:s betaltjänst medan ingen av respondenterna

av redovisas inga svar angående användandet av Bart. För att se svaren angående SEQR, se 

bilaga 1.  

 

De som svarat att de använt sig av de ovan

tjänst. På frågan om hur det kommer sig 

respondenterna möjligheten att välja att svar

användandet av WyWallet angav 

som erbjöds (se figur 4). De flesta up

kollektivtrafik. Frekvensen av användandet av WyWallet var hos de allra flesta en gång per år 

eller mer än en gång per år.    

 

Figur 4. Hur kommer det sig att du betalade med WyWallet?

 
 
 

 

Har du någon gång betalat via SMS? 

 betalat med mobilen fick svara på frågor om WyWallet, SEQR 

och Bart. Det visade sig att 19 personer betalat via SMS med WyWallet. Två

använt sig av SEQR:s betaltjänst medan ingen av respondenterna hade använt sig av Bart, där 

av redovisas inga svar angående användandet av Bart. För att se svaren angående SEQR, se 

at att de använt sig av de ovannämnda tjänsterna fick svara på frågor kring varje 

hur det kommer sig att de betalat med respektive tjänst

respondenterna möjligheten att välja att svara med flera alternativ. Vid frågan om 

WyWallet angav de flesta att anledningen var att det var det enda betalsättet 

som erbjöds (se figur 4). De flesta uppgav att det använt WyWallet vid köp av biljetter för 

kollektivtrafik. Frekvensen av användandet av WyWallet var hos de allra flesta en gång per år 
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betalat med mobilen fick svara på frågor om WyWallet, SEQR 

betalat via SMS med WyWallet. Två personer hade 

vänt sig av Bart, där 

av redovisas inga svar angående användandet av Bart. För att se svaren angående SEQR, se 

nämnda tjänsterna fick svara på frågor kring varje 

talat med respektive tjänst hade 

a med flera alternativ. Vid frågan om 

att anledningen var att det var det enda betalsättet 

pgav att det använt WyWallet vid köp av biljetter för 

kollektivtrafik. Frekvensen av användandet av WyWallet var hos de allra flesta en gång per år 
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Respondenterna fick även svara på hur de upplevde installationen av WyWallet. På en skala 

mellan ett till fem, där ett var svårt och fem var lätt, fick respondenterna betygsätta sin 

upplevelse. Dock kan svaren vara missvisande då användaren idag inte behöver ladda ner 

WyWallets app för att betala via deras tjänst (se kap. 4.6 Metodkritik). 11 personer bedömde 

upplevelsen av installationen som en ”trea”, det vill säga mitten på skalan (se figur 5). 

 

 
Figur 5. Hur upplevde du installationen av WyWallet? 

  

I slutet av denna del av enkäten fick respondenterna möjlighet att med egna ord beskriva sin generella 

åsikt om WyWallet. Några exempel som respondenterna uppgav var att WyWallet var ”onödig och 

krånglig tjänst som försvårar något som tidigare varit enkelt” och ”en bra tjänst, men lite svår att 

komma igång med”. 

 

Avslutningsvis på delen om användandet av WyWallet fick respondenterna dela med sig av sitt 

helhetsintryck genom en skala mellan ett och fem. Ett på skalan var ”mycket dåligt” och fem på 

skalan var ”mycket bra”. 10 personer uppgav en ”trea” i betyg (se figur 6). 

 

 
Figur 6. Hur är ditt helhetsintryck av WyWallet? 
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De som svarat att de betalat via mobilen men inte använt sig av en eller flera av de nämnda 

tjänsterna fick svara på hur de kommer sig att de inte gjort de

med ett eller flera av alternativ. Angående WyWallets tjänst var den främsta anledningarna att 

de inte kände något behov för tjänsten, att de inte känner till WyWallet, att de inte vet hur 

man går tillväga och att de fått för 

 

 
Figur 7. Hur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten WyWallet?

 
På samma fråga gällande Bart och SEQR uppgav de allra flesta att anledningen till att de inte 

använder tjänsterna är för att de int

Figur 8. Hur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten SEQR?

 
 
 

De som svarat att de betalat via mobilen men inte använt sig av en eller flera av de nämnda 

tjänsterna fick svara på hur de kommer sig att de inte gjort det. Respondenterna kunde svara

alternativ. Angående WyWallets tjänst var den främsta anledningarna att 

de inte kände något behov för tjänsten, att de inte känner till WyWallet, att de inte vet hur 

man går tillväga och att de fått för lite information (se figur 7).  

Hur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten WyWallet?

På samma fråga gällande Bart och SEQR uppgav de allra flesta att anledningen till att de inte 

använder tjänsterna är för att de inte känner till dem (se figur 8 och figur 9).

Hur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten SEQR? 
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De som svarat att de betalat via mobilen men inte använt sig av en eller flera av de nämnda 

t. Respondenterna kunde svara 

alternativ. Angående WyWallets tjänst var den främsta anledningarna att 

de inte kände något behov för tjänsten, att de inte känner till WyWallet, att de inte vet hur 

 
Hur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten WyWallet? 

På samma fråga gällande Bart och SEQR uppgav de allra flesta att anledningen till att de inte 

e känner till dem (se figur 8 och figur 9). 
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Figur 9.  Hur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten Bart?

 

Vidare fick de som inte använt sig av

betala med tjänsterna i framtiden. Angående WyWallets tjänst svarade 22 personer 

ej”, 20 personer ”ja” och åtta ”nej” (se fi

svarade 54 av 69 personer ”vet ej”, 14 personer svarade ”ja” och en person ”nej” (se figur 11). 

Utfallet blev likande även för SEQR (se figur 12).

 

Figur 10. Skulle du kunna tänka dig att använda WyWallet i framtiden?

 

 

 
 
 

Hur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten Bart? 

Vidare fick de som inte använt sig av tjänsterna svara på om de skulle kunna tänka sig att 

betala med tjänsterna i framtiden. Angående WyWallets tjänst svarade 22 personer 

”ja” och åtta ”nej” (se figur 10). Gällande att betala med Bart i framtiden 

personer ”vet ej”, 14 personer svarade ”ja” och en person ”nej” (se figur 11). 

Utfallet blev likande även för SEQR (se figur 12). 
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tjänsterna svara på om de skulle kunna tänka sig att 

betala med tjänsterna i framtiden. Angående WyWallets tjänst svarade 22 personer av 50 ”vet 

betala med Bart i framtiden 

personer ”vet ej”, 14 personer svarade ”ja” och en person ”nej” (se figur 11). 
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Figur 11. Skulle du kunna tänka dig att använda 

 

 

Figur 12. Skulle du kunna tänka dig att använda SEQR i framtiden?

 

De 31 av 100 respondenter som i början av enkäten svarade ”nej” på frågan om de någon 

gång betalt via en mobiltelefon fick svara på följdfrågor. Första frågan responde

svara på var ”Hur kommer det sig att du inte betalar med mobilen?”. De främsta 

anledningarna visade sig vara att de inte känner något behov av att använda 

mobilbetalningstjänster, att det 

etablerade (se figur 13).  

 

 
 
 

 
Skulle du kunna tänka dig att använda Bart i framtiden? 

 
Skulle du kunna tänka dig att använda SEQR i framtiden? 

De 31 av 100 respondenter som i början av enkäten svarade ”nej” på frågan om de någon 

gång betalt via en mobiltelefon fick svara på följdfrågor. Första frågan responde

svara på var ”Hur kommer det sig att du inte betalar med mobilen?”. De främsta 

anledningarna visade sig vara att de inte känner något behov av att använda 

mobilbetalningstjänster, att det uppfattas riskfyllt och att tjänsterna inte är tillräckl
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De 31 av 100 respondenter som i början av enkäten svarade ”nej” på frågan om de någon 

gång betalt via en mobiltelefon fick svara på följdfrågor. Första frågan respondenterna fick 

svara på var ”Hur kommer det sig att du inte betalar med mobilen?”. De främsta 

anledningarna visade sig vara att de inte känner något behov av att använda 

och att tjänsterna inte är tillräckligt 
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Figur 13. Hur kommer det sig att du inte betalar med mobilen?

 

På frågan om respondenterna skulle kunna tänka sig

framtiden svarade 16 personer 

 

Figur 14. Skulle du kunna tänka dig att använda mobilbetalningstjänster i framtiden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hur kommer det sig att du inte betalar med mobilen? 

På frågan om respondenterna skulle kunna tänka sig att använda mobilbetalningstjänsterna 

personer ”ja”, 11 personer ”vet ej” och fyra personer 

 
Skulle du kunna tänka dig att använda mobilbetalningstjänster i framtiden? 
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använda mobilbetalningstjänsterna i 

rsoner ”nej” (se figur 14).  
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5.2 Resultat intervju 

Nedan följer en sammanfattning av respektive intervju.  

 

5.2.1 Sammanfattning av intervju med Oscar Hedwall på SEQR 

Oscar Hedwall förklarar fördelarna med SEQR för handlarna. Först och främst menar han att 

de sänker transaktionsavgiften med 50 procent, helt utan någon investering eller startkostnad 

för handlarna. En annan fördel är att genomströmningen i butikerna blir snabbare:  

 

”Med snabbare betalningar hinner handlaren ta betalt av fler konsumenter och 

det tjänar handlaren på. På snabbmatskedjor, såsom McDonald´s, är snabb 

genomströmning väldigt viktigt och det är därför vi ser att många av dessa kedjor 

har anslutit sig till SEQR.” 

  

SEQR marknadsförs genom flera kanaler, bland annat genom de partnersamarbeten som 

SEQR har:  

 

”Vi finns ju på Hemköp, Willys och McDonalds och liknade idag. Vi gör 

samarbetskampanjer med dem. Vi har även mycket material uppe i butikerna. 

Sociala medier är också väldigt viktiga.” 

 

Vilka fördelar SEQR har för sina användare förklaras bland annat med att det är smidigt och 

att det går snabbt att genomföra ett köp. Då man använder sin smartphone till allt fler ändamål 

anser Oscar Hedwall att SEQR är ett attraktiv erbjudande. 

 

I jämförelse med kortbetalning finns det inga kostnader för konsumenterna att använda 

tjänsten, menar Oscar Hedwall. SEQR förklaras som ett säkrare alternativ då användaren inte 

behöver dela med sig av känslig information vid ett köp. Dessutom menar han att man 

snabbare skulle upptäcka om man tappat sin smartphone då man oftare använder den jämfört 

med betalkortet. Många har även en PIN-kod för att låsa upp sin mobiltelefon vilket gör att 

användaren behöver knappa in två PIN-koder för att genomföra ett köp vilket ökar säkerheten.  
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På frågan varför man som konsument ska välja SEQR framför andra konkurrerande 

mobilbetalningstjänster så menar Oscar Hedwall att SEQR har stora fördelar för användarna:  

 

”Fördelarna med SEQR är att det är säkrare, mer användarvänligt och möjlighet 

att koppla kundkort till SEQR-appen och på sätt spara pengar när man handlar 

med SEQR.” 

 

På SEQR har man valt en kombination av QR-koder och NFC som teknisk lösning:  

 

”Vi använder QR-koder och NFC kan man säga. I QR-koderna vid kassan så är det 

ett RFID-kort [Radio Frequency Identification] eller chip inprogrammerat också. 

Så om du har en NFC-telefon så går det att betala med det. Då behöver du inte 

scanna QR-koden.” 

 

Att QR-koder är en av de vanligaste lösningarna för mobilbetalningstjänster kan förklaras av 

att iPhone inte stödjer NFC i dagsläget. Vidare säger Oscar Hedwall: 

 

”Man vet inte om dem någonsin kommer att stödja det. Det är liksom inte hållbart 

om halva marknaden försvinner för att man bara kan använda det för NFC /…/ 

Och det finns liksom ingen NFC-lösning som har slagit igenom. Det här medför att 

man skär bort en väldigt stor del av konsumenterna och ingen tjänar pengar på det. 

Man klipper inga kostnader någonstans.” 

 

På SEQR ser man positivt på framtiden: 

 

"Vi på Seamless ser en stark tillväxt inom mobila betalningar i Sverige och runt 

om i världen. Som ett exempel tror analysföretaget Gartner att mobila 

betalningar kommer öka 35 procent årliga och ha ett totalt värde på 721 

miljarder dollar år 2017. Seamless delar den positiva bilden av mobila 

betalningars tillväxt och vi är inne i en väldigt expansiv fas just nu." 
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5.2.2 Sammanfattning av intervju med Oskar Karlsson på Bart 

 
På frågan hur konsumenterna mottagit Bart svarar Oskar Karlsson att de har en bit kvar innan 

de börjar använda tjänsten:  

 

”Det kräver ju ett beteendeskifte. Man ska alltså byta sätt som man betalar med 

från någonting som man är van vid att göra till något man är ovan vid att göra. 

Det där tar tid. Men vi har fått mycket positiv feedback utav de som har provat. 

Särskilt efter vår senaste uppdatering då man får beloppet automatiskt i telefonen.”  

 

Skiftet tror Oskar Karlsson hänger på hur bra tjänsten fungerar samt hur många ställen man 

kan betala med Bart på: 

  

”Ju fler ställen det finns att betala på ju större sannolikhet är det att folk väljer 

den betalmetoden. Så vi jobbar på båda dem två fronterna med dels 

handlarrekrytering och med produktutveckling” 

 

Vidare menar han att mottagandet och användandet av Bart främst handlar om handlarnas 

personals engagemang snarare än om produkten i sig. Angående produktutveckling har test 

utförts för både konsumenter och handlare: 

 

”Där lärde vi oss några saker. Vi lärde oss att kunderna inte gillade att knappa in 

beloppet själva, vilket är åtgärdat nu. Vi hade en annan typ av kamera då som var 

lite mer prototypig. Vi lärde oss att den utrustningen ute i en butik behöver vara 

gedigen och bra designad. Så vi gjorde faktiskt ett designprojekt där vi tog fram 

den kameran som är ute nu.” 

 

Utöver detta infördes att kunder från andra banker än Swedbank och Sparbankerna kunde 

ansluta sig till Bart. 

 

Fördelarna med Bart för konsumenterna, menar Oskar Karlsson, är bland annat att man har 

möjligheten att koppla kundklubbar till sitt Bart-konto och på så sätt automatiskt få 

bonuspoäng och rabatter i samband med köp. En annan positiv egenskap är att pengarna dras 
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direkt från kontot tillskillnad mot konkurrenterna SEQR där konsumenterna får en faktura i 

slutet av månaden på sina köp. Dessutom understryker Oskar Karlsson vikten av den långa 

erfarenhet som ligger till grund för tjänsten: 

 

”Det är en kortbetalning som utförs i bakgrunden med allt vad det innebär. Vi har 

övat i 30 år på att hantera alla de felfall som kan uppstå och vi hanterar alla 

motpartsrisker och så vidare. Det är ett gediget regelverk kring hur betalningarna 

ska gå till.” 

 

Bart marknadsförs bland annat genom sina handlares kanaler i butiker och hemsidor samt till 

Swedbanks och Sparbankernas egna kundkretsar genom deras digitala ytor. Barts egna 

kundundersökningar har visat, enligt Oskar Karlsson, att kunderna har ett högt förtroende för 

Bart då det är Swedbank och Sparbankerna som står bakom tjänsten. Fördelarna ur handlarnas 

perspektiv är att det stämmer i kassan i slutet av dagen:  

 

”Egentligen är det ur handlarens synvinkel ett gäng extra kortbetalningar som 

kommer in på precis samma sätt. De redovisas på precis samma sätt och 

pengarna utbetalas på precis samma sätt. Så de behöver inte göra några 

investeringar i sina system för att hantera pengaflödena.” 

 

Dock tillägger han att handlare som inte har en streckkodläsare som kan nås av 

konsumenterna behöver införskaffa det för att kunna genomföra köp med Bart.  

 

Jämfört med kortbetalning menar Oskar Karlsson att en smartphone har så många bra och fler 

egenskaper än vad betalkort har: 

 

”Den vision vi har med Bart som är skillnaden gentemot kortbetalningar är att 

telefonen har förmågan att kommunicera tillbaka till användaren. Det har inte 

korten. Så det hela det här tillbakapratet kan göra skillnaden. Varken vi eller 

handlaren har ännu uppfunnit alla de nyttor man kan tänkas komma i samband 

med köp. Men vi ser en stor fördel att vi ger handlarna ett verktyg att 

affärsutveckla sin verksamhet” 
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Oskar Karlsson reflekterar om framtiden: 

 

”Swedbank har väldigt goda relationer med väldigt många utav dem allra största 

handlarkedjorna som finns. Många utav dem är redan idag kunder hos Babs och 

har varit det i många år. Vi har en god relation med många handlarkedjor och 

det är där vi riktar oss först. Vad handlarna vill ha är en standard.” 

 

Vidare menar Oskar Karlsson att det är en fördel att ha goda relationer till handlarna och till 

bankernas kunder: 

  

”Andra aktörer, konkurrenter och så, har kanske en utav de här två. De kanske 

har många handlar-relationer men inga konsument-relationer. En annan kanske 

har många konsument-relationer men inga handlar-relationer. Och det där tar tid 

att bygga. Vi har en bra utgångspunkt i att vi har både många konsumenter och 

många handlare.” 

 

5.2.3 Sammanfattning av intervju med Johan Ragnevad på WyWallet 

 
På WyWallet har man valt att använda sig av NFC-teknik för betalning i fysisk miljö. Som 

tidigare nämnt erbjuder WyWallet denna tjänst i utvalda butiker i Visby. Johan Ragnevad 

säger:   

 

”Det är egentligen en teknik som funnits i 10 års tid men som inte riktigt tagit 

fart. Man har gradvis pratat mer och mer om NFC som en avgörande teknik för 

att kunna ersätta våra plastkort.” 

 

Vidare förklarar han hur det går till i de butiker som erbjuder WyWallets betaltjänst: 

 

”Man kan svepa mobiltelefonen ovanför kortterminalen istället för att sätta in sitt 

kort. Sedan godkänner man köpet i sin mobiltelefon istället för i kortterminalen. 
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Och det där funkar rätt bra. Under normala omständigheter är det snabbare än 

kortbetalning. Framför allt i en sådan situation där man inte behöver godkänna 

för lägre belopp, där man dessutom brukar ha bråttom. Så är det ett väldigt 

snabbt sätt att betala på och sedan gå vidare.” 

 

Tekniken stöds dock inte av alla smartphones:  

 

”Vi har den utmaningen att NFC inte finns i alla mobiltelefoner och ganska 

konkret och specifikt så är vårt huvudproblem att Apple dels inte har sagt hur de 

vill göra. De har framförallt inte byggt in NFC i sina mobiltelefoner.” 

 

För att lösa detta får WyWallets kunder klistra på ett klistermärke på sin smartphone för att 

kunna genomföra ett köp med WyWallet i butik. Klistermärket har en liten radiokrets som 

svarar på radiosändaren som sitter i kortterminalen. Johan Ragnevad fortsätter: 

  

”Det där är ingen bra lösning på lång sikt. I nuläget måste vi göra det för att 70 

procent av våra kunder har en iPhone. Vi måste prioritera en lösning som 

fungerar för de flesta av våra kunder och därför har vi den lösningen nu. Men 

sedan finns det varianter, man skulle till exempel kunna, istället för att svepa 

telefonen med den här klisterlappen, så kan man knappa in sitt mobilnummer i 

kortterminalen. Det är också något vi testar nu och det fungerar också jättebra. 

Framför allt i sådana situationer där man inte är i sådan tidspress i kassan.” 

 

Att övergå till en annan teknik så som QR-kod är inte aktuellt för WyWallets betaltjänst i 

fysisk butik: 

 

”Vi tycker inte att QR-kod är så bra. Det är två anledningar. Den ena är det 

krävs en administration mellan oss och handlarna med de här koderna. Sen ska 

handlaren se till att den där koden blir bra displayade och tydliggjord för kunden 

och det tycker vi inte verkar fungera särskilt bra. Det är steg ett. Sen ska 

konsumenten scanna den där koden. Fördelen är att de flesta smartphones har en 

kamera inbyggd och det är lätt att bygga in den här scanning-funktionen. 
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Däremot tar det tid för konsumenten att scanna koden och utföra det. Så vi tycker 

inte att det är tillräckligt snabbt och enkelt. Sen finns det alltid en potentiell 

säkerhetsrisk när man talar om fysiska tryckta koder som då kan komma i 

omlopp. Det är säkrare om man har en krypterad radioteknik bakom.” 

 

Johan Ragnevad förklara hur WyWallets betaltjänst i butik har mottagits: 

 

”Ja, det är väl ingen kioskvältare direkt. Vi har en begränsad användning i Visby. 

Det som är kul att konstatera är att de som använder tjänsten använder den hyfsat 

frekvent men det är massor av människor som inte använder den. Här tror jag att 

vi har ett generellt problem. Det är mycket lättare att se värdet av vår 

mobilbetalning på SMS-sidan eller när man är online. Det är oerhört enkelt då att 

använda WyWallet att betala med jämfört med till exempel att välja en 

direktbetalning från en bank eller knappa in alla kortuppgifter eller uppge 

fakturaadress. Men när vi talar om fysisk butik så har ju svenskarna på ganska 

kort tid vant sig att använda kortet och det har på kort tid blivit acceptabelt att 

använda kortet för ganska låga belopp. Detta i kombination med att man ganska 

ofta kan sticka in kortet och knappa in PIN-koden innan varorna är scannade har 

också gjort att upplevelsen är ganska enkel. Då är mervärdet att betala med 

mobilen idag inte särskilt stort. Det gör att den här beteendeförändringen, att 

betala med mobilen, kommer ta tid och kommer att kräva fördelar som liknar de 

fördelar som man har med kort och kanske andra fördelar som man inte har med 

kort.” 

 

Vidare förklarar han att för att skapa detta mervärde behöver man utnyttja smartphonens 

egenskaper mer och på ett annat sätt. 

 

”Man kan inte prata med ett plastkort men vi kan prata med mobilen. Det innebär 

då att ge information före, under och efter köpet som är relevant för betalningen. 

Och blir den informationen tillräckligt relevant så kommer folk att vilja i ökande 

grad att använda mobilen. Så det är det vi jobbar på. Sen parallellt med det kan 

man ju göra sig mer oberoende av plastkort genom att ha det i mobilen. Och folk 
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tappar plånboken oftare än vad de tappar mobilen. Så det finns ju också en 

säkerhetsaspekt i att samla det här i en säker device som mobiltelefonen är. Men 

även den argumentationen eller mervärdet är långsammare att ändra beteende på 

baserat på det.” 

 

Det har visat sig, menar Johan Ragnevad, att de som använder WyWallets tjänst i fysisk miljö 

gör det främst för mindre köp så som på caféer och lunchrestauranger. Om utvecklingen för 

mobilbetalningstjänsten säger han: 

 

”Man kan säga att vi tar det lite lugnt med betalning i butiker. Fokus nästa år 

kommer huvudsakligen ligga på det vi kallar m-commerce men vi hoppas 

parallellt på att gå ut med en förbättrad tjänst i fysisk butik. Man kan säga att det 

är väldigt avhängigt utvecklingen av de här kortterminalerna och vilka handlare 

som väljer att uppgradera till den typen av terminaler.  

Men planen är en lansering nationellt under nästa år.” 

 

Johan Ragnevad berättar att WyWallet marknadsför sig genom olika kanaler men inte i 

samma utsträckning som i början. De marknadsför sig via mobiloperatörernas hemsidor, web 

banners på olika sajter, push-meddelande och genom kundutskick via e-post. 

 

Angående WyWallets SMS-tjänst menar Johan Ragnevad att de har möjliggjort att personer 

med företagsabonnemang och företagstelefoner kan göra privata köp utan att det hamnar på 

företagets räkning.  

 

”Operatörerna hade en situation innan WyWallet där en stor del av användarna 

inte fick lov att göra SMS-köp för att de till exempel hade företagsmobiler och 

arbetsgivarna spärrade mobilerna för användning av SMS-köp eftersom man inte 

ville riskera att folk gjorde privata köp. Det har tagits väldigt väl emot av företag 

och människor med företagsabonnemang. Så nu kan även dem rösta på Idol och 

göra välgörenhetsgåvor etcetera. Så vi har lagt till en flexibilitet” 
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Dock fick WyWallet utstå mycket kritik vid införandet av sin SMS-tjänst:   

 

”När vi gick till marknaden så krävdes en kundregistrering för att, slarvigt 

uttryckt, fortsätta betala som innan. Den registreringen hade vi ju gjort så enkel 

som vi bara kunde med hänsyn till de regler som finansinspektionen satt upp. Men 

det visade sig ju att det inte var enkelt nog. Som ett resultat av detta så sjönk då 

användningen av SMS-betalningar.” 

 

För att hantera detta problem sänkte WyWallet, i dialog med finansinspektionen, tröskeln för 

att göra SMS-köp via deras tjänst. Sedan första juni 2013 finns inget registreringskrav på det 

första köpet. Om en person som inte är WyWallet-kund försöker göra ett SMS-köp så låter 

WyWallet det gå igenom:  

 

”Vi genomför en så kallad enstaka transaktion åt mobiloperatörens kund innan 

denne blivit registrerad hos oss. Då upplyser operatören kunden om att: Du har 

precis använt WyWallet för att göra det här SMS-köpet och om du vill fortsätta 

göra SMS-köp och lägga dem på din mobilräkning så tolkar vi ditt nästa SMS-köp 

som ett ’ja’ till dessa bifogade villkor. Vid det andra köpet så blir du kund hos 

WyWallet som sen hanterar de här betalningarna åt mobiloperatörens räkning”  

 

Johan Ragnevad menar att den förändringen fick flera av de stora handlarna, som tidigare 

använt SMS-betalning, att återvända som kunder samt att registreringskurvan för 

privatpersoner ökade igen: 

  

”Man kan säga att hela den här tyfonkatastrofen på Filipinerna en gång för alla 

bevisat för marknaden att SMS-betalningar fungerar och att svenskarna kan och 

vill använda SMS för betalningar.”  
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5.2.4 Sammanfattning av intervju med Christer Berg, omvärldsanalytiker  

 

Christer Berg förklarar hur och i vilket skede av utvecklingen mobilbetalning ligger just nu. 

Han menar att det oftast är någon aktör som tar över ungefär 70 procent av marknaden och 

sedan slår ut de andra: 

”Det är oftast så att det är en drivkraft och en möjliggörande teknik som skapar 

en trend och sedan något slags genombrott. Och det är oftast nya aktörer i 

skiftena som kommer in och plöjer upp marknaden. Sedan tar antingen en av dem 

över eller också så etablerade aktörer tillbaka när marknaden är mogen. Nya 

aktörer med intressant teknik eller tillräckliga marknadsandelar blir ofta 

uppköpta. Där någonstans befinner vi oss nu. Kortbolagen som kontrollerar 

handlarsidan ligger och väntar lite grann på marknadens acceptans och rätt 

teknikgenombrott. Det teknikgenombrott som man väntar på är Near Field 

Communication.” 

Christer Berg menar att det krävs starka incitament och drivkrafter för att få kunder 

intresserade av att använda mobilbetalningstjänster. Det är inte bara betalningen i sig som är 

det viktiga utan också kringtjänster som till exempel kuponger, erbjudanden i realtid samt en 

bättre uppfattning om sin ekonomi. 

”På konsumentsidan finns en köpcykel och drivkraften för mobila betalningar som 

en del av denna är enklare hantering av betalningar och nya tjänster. Det måste 

finnas en drivkraft någonstans, annars händer ingenting. Handlarna i sin tur har en 

säljcykel och de vill effektivisera för att sälja så mycket som möjligt. Och så finns 

det olika tjänster som löser det här. Vi gjorde en konferens för något år sen tror jag 

det var, kanske lite längre, om mobila betalningar. Det som framkom på den var att 

tjänstesidan är den som kommer att vara den verkliga drivkraften bakom mobila 

betalningar. Att du får upp hur mycket du har handlat för på månaden på året, du 

får in dina kvitton, du får in kuponger. På retail-sidan, som man kallar för e-tail, så 

är det nu en extrem utveckling. Man brukar ju tala om S-kurvor, först händer det 

ingenting, sen kommer en acceleration och sen kan det inte bli mycket bättre och då 

klingar det av. Nu är det här på väg in i sin otroliga acceleration.” 
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Vidare tror Christer Berg inte att QR-kod kommer att vara den framtida betallösningen utan 

att tekniken måste uppnå NFC:s smidighet. Han menar att betalsättet måste vara effektivare 

än vad kortet är idag, annars ser inte kunden något värde i att byta från ett redan befintligt och 

enkelt system. Vidare säger han att mobilbetalningar kommer att slå igenom men att det kan 

ta längre tid än vad man tror. Han gissar på att det kommer ta tre till fem år och att det då är 

NFC som har slagit igenom samt att kortbolagen har klivit in och blivit de dominerande 

aktörerna. 

Christer Berg tror att telebolagen kommer att misslyckas och att kortbolagen kommer att ta 

över marknaden eftersom handlarsidan inte vill ha flera relationer: 

”Kortbolagen har redan en stark relation till handlarna och de kompletterande 

lösningar för mobila betalningar de kommer att kunna erbjuda blir sannolikt väl 

mottagna. De är otroligt starka aktörer och kan till exempel bjuda på 

terminalerna. Man kommer göra vad man kan för att mota bort, eller köpa någon 

aktör som slår igenom för mycket. /.../ Telecom-operatörerna misslyckas hela 

tiden. Det skulle vara förvånande om de lyckades ta över mobilbetalsystemen.” 

För att mobilbetalningstjänster ska slå igenom tror Christer Berg bland annat att intressanta 

tjänster måste till och att en god användarvänlighet med en smidig teknik behövs. Han säger 

också att ingenting kommer att hända om man inte får med sig handlarna. Han tar även upp 

oron som konsumenter kan känna inför nya betallösningar: 

”En annan aspekt är den här oron för säkerheten som är hos konsumenten. Som 

media presenterar det här så finns det ju faktiskt människor som tror att en hacker 

kan ta sig in i en bank och så har de snott alla mina pengar. Det är den bild som 

vanliga människor får /.../ I själva verket så är det ju en hel sekvens av händelser som 

måste inträffa. /.../ Många kommer att behöva de starka varumärkena att lita på.” 

Christer Berg menar att beteendeförändringar är tröga och att man kan se likheter i hur 

människors attityder var när kontantkorten kom jämfört med hur människors attityder ser ut 

idag inför mobilbetalningstjänster. Likheterna är bland annat en rädsla och osäkerhet inför det 

nya samt en svårighet att se nyttan i mobilbetalning då det redan finns andra fungerande och 

väletablerade tjänster. Om dagens betalkort säger Christer Berg: 
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”Begreppet kort kommer så småningom försvinna. Kort som begrepp kanske finns 

kvar så att man har någonting att hänga upp det i som metafor men egentligen 

handlar det om konton bara.” 

 

5.2.5 Sammanfattning av intervju med Klas Berthelsson 

 

Klas Berthelsson beskriver hur betalning via mobiltelefoner uppstod under 1990-talet. Från 

början var det möjligt att köpa exempelvis ringsignaler och ”veckans skämt” via SMS till sin 

mobiltelefon. Detta blev snart populärt i Norden men även i andra delar av världen. 

Klas Berthelsson menar att mobilbetalningstjänsters genomslagskraft i olika länder till stor 

del beror på hur länders etablerade strukturer ser ut. Han nämner bland annat Pakistan som ett 

land där det är vanligt att skicka betalningar via mobilen till släktingar på landsbygden. I 

andra länder som har många gästarbetare, till exempel Malaysia, har mobila betalningar blivit 

populära då det är ett säkrare och billigare alternativ för att genomföra transaktioner till andra 

länder:  

 

”Väldigt många kommer och jobbar från till exempel Filipinerna, Indien, Pakistan 

och Bangladesh och skickar pengar hem till sitt hemland och letar efter billiga 

lösningar. Tittar man på de som finns till exempel MoneyGram så ligger de på 

ungefär 20 procent för att betala för att få pengar skickade hem. Vilket man kan göra 

mycket effektivare med betalning via mobiltelefonen.”  

 

Vidare beskriver han att de kommer ske en stor utveckling med att betala med mobilen i 

butiker i Sydostasien: 

  

”Vi kommer se mycket utveckling om vi tittar på Thailand och Sydostasien 

överhuvudtaget. Jag tror de kommer leda utvecklingen framöver. Då pratar jag om 

handel i butik, för att skicka pengar är redan etablerat. /…/ I snitt skulle jag tippa på 

att en lön i svenska kronor ligger på någonstans mellan 1700 och 2000 kronor för 

gästarbetare i Malaysia. Då sparar man en hel del och skickar hem en hel del men det 

blir väldigt små betalningar hela tiden, och små betalningar kräver billiga system.” 
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Vidare menar han att anledningen beror på flera faktorer: 

  

”Alltså mobiltelebolagen har uppmärksammat det här och börjat med 

international remittance, som det kallas att skicka pengar över gränserna eller 

inom länderna och man har börjat etablera mobilen som ett betalsystem. 

Samtidigt är inte kortsystemen så välutvecklade. Väldigt många har inte en bank 

överhuvudtaget. Den populationen är stor. Går du till Afrika tror jag att det finns 

800 miljoner mobilabonnemang och skulle man räkna antalet checkkonton eller 

personkonton, de som har en bankrelation, kanske man hamnar på ungefär en 

fjärdedel. Det är det som blir infrakturen”  

 

Om man tittar på länder som har etablerade betalsystem så som i USA nämner Klas 

Berthelsson Starbucks som ett bra exempel för användandet av mobilbetalningstjänster: 

  

”Där har de ju byggt upp så att du har en smartphone och du laddar ner en app 

där du kan förbeställa. /…/ Det finns redan ett fungerande betalsystem i USA. 

Världens största marknad för kortbetalningar, så varför ska jag plötsligt börja 

betala med min mobiltelefon? Det är en jättebra fråga! I det här fallet med 

Starbucks så kan de öka sin försäljning genom att förbeställa. Titta på hur det ser 

ut i USA, det är stora parkeringsplatser där Starbucks ligger. /…/ Folk vet vad de 

vill ha – de kommer förbi och så köper de sin jättestora latte eller vad de ska ha, 

men beställer i förväg så att det står en person och gör beställning efter 

beställning på löpande band.”  

 

Han förklarar att appen även ger konsumenterna erbjudanden som i sin tur leder till 

merförsäljning:  

 

”Handlaren måste ha en fördel, konsumenten måste ha en fördel om man ska 

bygga ett betalsätt där det redan finns etablerade.” 
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5.3 Resultat användartester 

Resultatet är uppdelat mellan SEQR och Bart. Avslutningsvis presenteras det generella 

resultatet av användartesterna. För samtliga deltagare var användartestet det första tillfället de 

använt sig av SEQR och Bart. 

 

5.3.1 Resultat användartester: SEQR 

 

De uppstod en förvirring vid kassan för flera av deltagarna då de trodde att de skulle använda 

Barts terminal för att genomföra köpet istället för att scanna SEQR:s QR-kod. Vissa av 

deltagarna behövde fråga kassapersonalen för att få hjälp med att lokalisera QR-koden. 

Placeringen av SEQR:s QR-kod uppfattades av vissa deltagare som svår att hitta.   

 

Flera av deltagarna visste inte hur de skulle gå tillväga för att genomföra köpet och vände sig 

därför till kassapersonalen. Överlag visade personalen på en god kunskap och kunde på så sätt 

vägleda deltagaren genom köpet. Däremot tog vissa av köpen något längre tid då en viss 

osäkerhet om tillvägagångssättet fanns hos kassapersonalen. Dock blev många av deltagarna 

överraskade av att det gick snabbt att genomföra ett köp när de väl förstod hur de skulle bära 

sig åt.  

 

5.3.2 Resultat användartester Bart 

 

När deltagarna scannade sina smartphones mot Barts terminal förstod de allra flesta inte när 

scanningsprocessen var klar trots att en grön lampa i form av ett streck indikerade att 

scanningen lyckats. Detta ledde till en förvirring och stress hos några av deltagarna. För vissa 

tog det även tid att få upp summan för köpet på sin telefon vilket även det ledde till förvirring 

och stress. Deltagarna väntade då på att kassapersonalen skulle bekräfta beloppet. Då detta 

inte var en del av processen uppstod en diskussion mellan deltagare och kassapersonal om 

vem som skulle agera härnäst.  
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Vid flera testtillfällen visste inte kassapersonalen hur de skulle gå tillväga för att ta betalt med 

Bart. Vid två tillfällen fick personalen ta hjälp av kollegor. Vid ett av dessa tillfällen kunde 

köpet genomföras. Däremot fick köpet avbrytas vid det andra tillfället då både deltagaren och 

personalen blev för stressade av situationen.  

 

5.3.3 Generella resultat av användartester 

 
Överlag kunde deltagarna genomföra sina köp, trots att det rådde en förvirring i vissa fall. 

Flera av deltagarna var förvånade över hur snabbt processen gick, framför allt vid betalning 

med SEQR.  

 

De flesta deltagare uttryckte en nervositet inför och under testtillfället. Detta underlättade inte 

situationen vid de tillfällen deltagarna stötte på problem eller misslyckats med att betala med 

någon av tjänsterna. Efter testerna sa vissa att det var jobbigt att ha stannat upp kön och att 

folk stått bakom och väntat.  

5.4 Resultat fokusgruppsintervju 

Frågorna för fokusgruppsintervjun skapades utifrån Rogers teori och dess fem kategorier om 

hur en innovation uppfattas av individer (se 3.1 Teori). 55 De åsikter som kom fram under 

fokusgruppen presenteras nedan under endast tre av kategorierna eftersom att frågorna om 

testbarhet och observerbarhet inte ledde till någon diskussion. Däremot presenteras resultatet 

under ytterligare en rubrik, upplevda risker, eftersom deltagarna uttryckte tankar om oro och 

nackdelar med tjänsterna. 

 

5.4.1 Resultat fokusgruppsintervju: Relativa fördelar 

 
De flesta deltagare kunde i dagens läge bara se några fördelar med mobilbetalningstjänsterna. 

En fördel var snabbheten. För de deltagare som hade lyckats genomföra betalningen felfritt så 

var SEQR den som var till störst belåtenhet. 

 

                                                        
55 E. M, Rogers, Diffusion of innovations, 5:e uppl. Free Press, New York, 2003. 
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”Jag tycket SEQR var extremt snabbt och enkelt att betala med. Det gick på en 

sekund så var det betalt. Om inte lika snabbt så snabbare än vad det gör med 

VISA-kort, i och med att det inte krävdes någon scanning. Det var bara att läsa av 

koden och sen var det faktiskt klart om du hade slagit in PIN-koden. Jag var 

oerhört impad av snabbheten och enkelheten i den metoden” (Man 29 år) 

 

Ytterligare fördelar deltagarna kunde se med mobilbetalning var i de fallen man glömt 

plånboken hemma eller då man bara vill göra mindre köp. 

 

5.4.2 Resultat fokusgruppsintervju: Kompatibilitet 

 
Som det ser ut nu håller inte Bart och SEQR måttet för vad deltagarna i fokusgruppen 

förväntar sig av tjänsterna. Eftersom betalkort går enkelt och snabbt att använda ser inte 

respondenterna någon anledning till att byta betalsätt. Ytterligare en anledning till varför 

deltagarna ställer sig tveksamma till att använda mobilbetalningstjänster är att de ändå alltid 

har med sig plånboken. 

 

”Kortet funkar hur bra som helst. Kortet tar ingen plats i fickan. Jag har en mini-

plånbok så den är alltid med ändå. Man måste ändå ha med leg och busskort och 

allt vad det är. /…/ Så jag har inte sett någon anledning till att betala med 

mobilen på ställen som tar kort.” (Kvinna 25 år) 

 

Majoriteten av gruppen ansåg att det behövs något mer för att de nya betalsätten ska uppfylla 

samma grad av tillfredsställelse som en plånbok gör idag. De menade bland annat att man 

behöver kunna koppla medlems- och bonuskort till apparna. På det sättet skulle antal kort 

reduceras i plånboken. Ytterligare en sak respondenterna skulle se som en fördel var om en 

mobilbetalningstjänst skulle kunna användas i alla butiker. 

 

5.4.3 Resultat fokusgruppsintervju: Komplexitet 

 
Angående installationen av SEQR:s applikation ansåg de flesta deltagarna att den var lätt att 

genomföra. Dock var det en deltagare som inte lyckades ladda ner tjänsten. En annan 

deltagare var överraskad över hur lätt det hade gått. Dock hade samtliga respondenter reagerat 
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på att det varit bristfälligt med information angående fakturering och eventuell ränta i 

samband med den. 

 

Under diskussionen framkom att majoriteten av deltagarna hade upplevt en förvirring då de 

skulle läsa in QR-koden på datorn för att slutföra installationen av Barts applikation. De 

trodde först att QR-koden skulle läsas in i affären. En av deltagarna hade blivit irriterad över 

att ha behövt använda en dator vid installationen. Samma person tyckte det var negativt att 6-

8 siffror krävdes för lösenordet. Detta menade respondenten skulle vara svårt att komma ihåg. 

Ytterligare en deltagare höll med och hade även reagerat över den långa aktiveringskoden. 

Dessa två ändrade dock uppfattning när en diskussion uppkom angående fördelarna med 

långa lösenord och omständliga installationer sett ur en säkerhetssynpunkt. 

 

De flesta av deltagare beskrev att de blivit positivt överraskade av SEQR och att användandet 

av tjänsten gått smidigt och snabbt. Gällande Bart var det bara en av deltagarna som tycket att 

användandet gått helt problemfritt. Resten hade haft mer eller mindre problem vid betalningen 

och ansåg att personalen i kassan hade haft dålig kunskap om hur Bart fungerade. Vid 

samtliga tillfällen hade både personalen och deltagarna blivit stressade. Alla ansåg att 

kunskapen hos personalen bör förbättras. 

 

”Jag kände att personen som jobbade blev så himla nervös så att jag blev nervös. 

/.../ Det kändes som om att de kanske inte har gått igenom riktigt hur det funkar 

med de som jobbar där. Inte med alla i alla fall. Då känner man sig lite dum när 

man kommer där och inte vet hur man ska göra. /.../ Det var inte en jättetrevlig 

upplevelse, just för att personen var så osäker.”(Kvinna 26 år) 

 

”Jag vet att det är Axfood som har startat Bart, det är dem som äger Hemköp. /.../ 

Det är konstigt, jag var på Hemköp just, och att de då inte vet det bättre, när det 

är deras eget betalsätt.” (Man 29 år) 
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5.4.4 Resultat fokusgruppsintervju: Upplevda risker 

 
Under fokusgruppsintervjun framkom det att deltagarna kände en viss oro gentemot Bart och 

SEQR. För det första ansåg de att risken för att batterierna tog slut under en betalning var 

överhängande. De menade att om detta sätt att betala ska fungera i längden måste 

batteritiderna i mobiltelefonerna förbättras väsentligt. För det andra kände några en oro över 

att koppla sitt bankkonto till Bart eftersom det då finns en risk för att någon kan ”hacka” sig 

in på tjänsten och betala med den. Vidare var det relativt ense om att SEQR:s tjänst skulle 

kunna utnyttjas på samma sätt som SMS-lån. Att risken för att man handlar för mer än vad 

man har råd med skulle vara stor eftersom man betalar i efterhand genom faktura. 

 

Ytterligare åsikter som kom fram under fokusgruppen rörde bland annat tjänsternas 

marknadsföring. Samtliga deltagare hade på något sätt lagt märke till Bart och SEQR innan 

studien men ingen var speciellt införstådd i vad tjänsterna innebar. Några hade sett SEQR:s 

QR-kod samt Barts terminal vid kassor i butiker. En respondent hade tidigare hört om 

tjänsterna på radio och en annan visste om att denna typ av tjänster existerar men inte vad de 

hette. Alla deltagare var överens om marknadsföringen skulle kunna göras mycket bättre. En 

deltagare föreslog att man borde ha representanter för tjänsterna i butikerna för att informera 

och hjälpa kunder med installation samt erbjuda bra förmåner för att locka nya användare. En 

annan deltagare tycket att de borde utnyttja bland annat sociala medier samt radio och TV för 

att marknadsföra sig bättre. 

 

Deltagarna var också överens om att företagen bör rikta sig till handlare vars kunder gör 

mindre köp, så som kiosker och caféer. På dessa ställen trodde respondenterna att kunderna 

skulle vara mer villiga att betala med mobiltelefonen än i exempelvis matvarubutiker där man 

vanligtvis handlar för större summor. 

 

Det visade sig att alla deltagare, förutom en, hade tagit bort Bart och SEQR från sina telefoner 

efter användartestet. En deltagare hade behållit SEQR för fortsatt användning.  

 



Kandidatsuppsats, 15 hp   Emma Lindberg 
Medieteknik C, HT-13  Emma Molund 
IT, medier och design  Södertörns högskola 

  
 

 54

6. Tolkning och analys av resultat 

Tolkning och analys är uppdelad efter Diffusion of Innovations Theorys fem kategorier. För 

att täcka upp ämnen som rör säkerhet och eventuella risker med mobilbetalning har kategorin 

upplevda risker lagts till även här. 

 

6.1 Relativa fördelar 

Det framkom i enkäten och fokusgruppsintervjun att gemene man inte känner något större 

behov eller ser några egentliga fördelar med att använda sig av mobilbetalningstjänster. En 

anledning är att kortbetalning är så etablerat och välfungerande idag såg det finns ingen 

anledning att byta betalsätt, menade fokusgruppen. Tan m.fl. 56 understryker i sin studie 

vikten av att kommunicera fördelarna med mobilbetalningstjänster gentemot kontant- och 

kortbetalning.  

 

För att användare ska börja konsumera med ett nytt betalsätt som mobilbetalningstjänster 

behöver dessa uppfattas som förmånliga för kunden. Det krävs mer än själva betalningen för 

att tjänsterna ska börja nyttjas. Detta resonemang styrks av fokusgruppen och tidigare 

forskning gjord av Kim m.fl.57 och Tan m.fl.58 Cyriac Roeding 59, Christer Berg och Klas 

Berthelsson betonar också vikten av mervärde för användarna. Vid intervju med Johan 

Ragnevad på WyWallet och Oskar Karlsson på Bart uttryckte även de en medvetenhet 

rörande detta. Förslagsvis kan betaltjänsternas mervärde öka genom att erbjuda bland annat 

lösningar som innefattar en reducering av kort i plånboken. Andra mervärdestjänster så som 

att välkomna kunden när den kommer in i butiken och ge förslag på erbjudanden är också 

exempel som skulle vara värdefulla att inkludera.  

 

                                                        
56 G. W. Tan, K. Ooi, S. Chong, T. Hew, ” NFC mobile credit card: The next frontier of mobile payment?” 
Telematics and Informatics, vol. 31, no. 2, 2013, s.304 
57 C. Kim, M. Mirusmonov, I. Lee, ”An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile 
payment” Computers in Human Behavior, vol. 26, no. 3, 2010, s. 320 
58 G. W. Tan, K. Ooi, S. Chong, T. Hew, ”NFC mobile credit card: The next frontier of mobile payment?” Telematics and 
Informatics, vol. 31, no. 2, 2013, s.303 
59 C Roeding, ”Why mobile wallets alone will fail” CNN. Maj 2013, hämtad 28 november 2013, 
http://tech.fortune.cnn.com/2013/05/08/why-mobile-wallets-alone-will-fail/ 
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Både fokusgruppen, Mallat60 och Christer Berg diskuterar de ekonomiska aspekterna av 

mobilbetalningstjänster. Både fokusgruppen i denna och Mallats studie såg en potentiell risk 

att handla för större belopp än vad den privata ekonomin tillåter. Genom att tillhandahålla 

någon slags service som hjälper kunden att hålla koll på sin ekonomi skulle användarna se 

större fördelar med att använda tjänsterna. Fokusgrupperna i denna studie och i Mallats 

forskning 61 menade att de såg större fördelar med att betala mindre köp via 

mobilbetalningstjänster. 

 

6.2 Kompatibilitet 

Angående mobilbetalningstjänsters kompatibilitet visar denna studie, likt forskningen av 

Gerhardt m.fl.62, att om tjänsterna är förenliga med människors existerande beteendemönster 

påverkas användandet i positiv bemärkelse. Dock menar Christer Berg, Johan Ragnevad och 

Oskar Karlsson att beteendemönster tar lång tid att förändra. I fokusgruppen kom det fram att 

deltagarna önskade att man kunde betala med tjänsterna på flera ställen än endast i vissa 

matvarubutiker, vilket skulle möjliggöra att mobilbetalningstjänster ersatte kontokorten. Detta 

överensstämmer även med Mallats forskningsresultat63. Att den obefintliga standardiseringen 

hindrar mobilbetalningstjänsternas spridning verkar inte vara någon nyhet för företagen som 

står bakom tjänsterna.  

 

Även då deltagarna i fokusgruppen och majoriteten av respondenter i enkäten, tidigare gjort 

betalningar via SMS och köpt appar till sina smartphones är det en intressant iakttagelse att de 

inte ställer sig mer positiva till mobilbetalningstjänster. Det kan tyckas att betalning via 

tjänster så som Bart och SEQR inte är ett så stort steg från att betala via SMS eller innehåll till 

ens smartphone. I Mallats forskning om SMS-betalning, där data för studien samlades in 

2002, var deltagarna i fokusgruppen generellt tveksamt inställda till denna betalningsmetod64. 

Om man förutsätter att samma inställning angående SMS-betalning fanns i Sverige vid 

                                                        
60 N. Mallat, ”Exploring consumer adoption of mobile payments- A qualitative study”. The Journal of Strategic 
Information Systems, vol. 16, no. 4, 2007, s. 426. 
61 Ibid., s. 426. 
62 P. G. Schierz, O. Schilke, B. W. Wirtz, ”Understanding consumer acceptance of mobile payment services: An 
empirical analysis”. Electronic Commerce Research and Applications, vol. 9, no. 3, 2010, s.215 
63 N. Mallat, ”Exploring consumer adoption of mobile payments- A qualitative study”. The Journal of Strategic 
Information Systems, vol. 16, no. 4, 2007, s. 429. 
64 Ibid., s. 426. 
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samma tidpunkt kan man utläsa en attitydförändring gentemot SMS-betalning. Detta på grund 

av att majoriteten av denna studies enkäts respondenter uppgav att de någon gång betalat via 

SMS. I och med att en utveckling skett angående SMS-betalning kan människors inställning 

till mobilbetalningstjänster komma att utvecklas på samma sätt.  

 

6.3 Komplexitet 

Komplexitet har en stor inverkan för huruvida innovationer sprider sig. Enligt fokusgruppen 

upplevdes installationen av tjänsterna som mer pålitliga ju krångligare processen var, dock 

saknades en tydlighet i både Bart och SEQR:s app när installationen var fulländad och 

tjänsterna var redo att användas.  

 

Vid köp med Barts tjänst upplevde användarna en osäkerhet om scanningen av QR-koden 

hade lyckats eller ej, trots att terminalen indikerade ett klartecken med en grön, linjeformad 

lampa. Matvarubutikernas personal upplevdes som mycket osäkra av testdeltagarna och 

bidrog till att köp-upplevelsen i många fall uppfattades som stressande. Om tjänsterna är 

krångliga för kassabiträden att hantera påverkar det användarens köpupplevelse negativt. Vid 

intervjun med Oskar Karlsson på Bart förklarade han att användarantalet av Bart till stor del 

beror på personalens engagemang i respektive butik. Detta understryker vikten av kunnig 

personal med ett bra kundbemötande. Under fokusgruppen framkom det förslag för att öka 

användandet av tjänsterna. En idé var att låta personal stå vid ingången av butikerna och 

upplysa och hjälpa kunder med att registrera sig. 

 

Angående tekniken bakom tjänsterna råder delade meningar om vilken som lämpar sig bäst. 

Informanterna på SEQR och Bart talar av naturliga skäl gott om att betala via QR-koder. De 

anser att man utesluter många användare med NFC i och med att det inte stödjs av Apple. I 

användartesterna testades endast betalning med QR-koder. De flesta deltagarna blev positivt 

överraskade av att det var snabbt och förhållandevis enkelt. Motståndare till QR-koder är av 

rimlig anledning WyWallet som använder sig av NFC. Däremot menar även de att det inte är 

hållbart i längden att användarna måste använda sig av klistermärken för att få tekniken att 
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fungera. Tan m.fl.65 menar i enlighet med Christer Berg att NFC har god användarvänlighet 

och stor potential att möjliggöra fler funktioner för mobilbetalningstjänster. Då NFC inte 

testats i denna undersökning görs ingen bedömning om vilken teknik som lämpar sig bäst för 

ändamålet.  

 

6.4 Testbarhet 

För att testa mobilbetalningstjänster behöver användaren genomföra ett köp. I och med att 

människors privata ekonomi involveras kan det leda till att människor inte är lika benägna att 

testa mobilbetalningstjänster tillskillnad från andra innovationer som inte har med pengar att 

göra.  

 

6.5 Observerbart 

Enkäten visade att få känner till eller använder tjänsterna idag. Då människor inte kan 

observera och ta efter varandra hämmar det spridning. Skulle fler använda tjänsterna skulle 

fler uppmärksamma dem och i sin tur möjligen börja använda dessa. Detta kan tolkas som en 

ond cirkel. För att öka användandet behöver därför potentiella användare uppmuntras för att 

sprida tjänsterna vidare.  

6.6 Upplevda risker 

I motsats till forskningen av Tan m.fl. 66 uppfattades en oro i fokusgruppen och enkäten 

angående riskerna med att betala via mobiltelefonen. Trots att företagen bakom tjänsterna 

garanterar säkerhet krävs det att den informationen kommuniceras till användarna. Oskar 

Karlsson på Bart menar att deras användare känner ett stort förtroende då det är Swedbank 

och Sparbankerna som erbjuder tjänsten, men i fokusgruppen uttrycktes en oro för att kontot 

på Bart skulle kunna bli ”hackat” då tjänsten är kopplad till användarens bankkonto. Med 

SEQR får användaren en faktura på sina köp vilket enligt dem ökar säkerhetsaspekten, dock 

                                                        
65 G. W. Tan, K. Ooi, S. Chong, T. Hew, ” NFC mobile credit card: The next frontier of mobile payment?” Telematics and 
Informatics, vol. 31, no. 2, 2013, s. 303. 
66 Ibid., s. 304. 
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ansåg fokusgruppsdeltagarna att informationen om faktureringen var bristfällig. Oscar 

Hedwall på SEQR hävdar att människor generellt har större uppsikt över sin mobiltelefon än 

sin plånbok och att det dessutom ofta krävs två PIN-koder för att använda tjänsten vilket ökar 

säkerheten.    

 

En annan oro som synliggjordes under fokusgruppen var att deltagarna inte vågar förlita sig 

på sina mobiltelefoners batteritid vilket gav ytterligare en anledning att inte lämna plånboken 

hemma. Detta framkom även i Mallats studie.67 

 

                                                        
67 N. Mallat, ”Exploring consumer adoption of mobile payments- A qualitative study”. The Journal of Strategic 
Information Systems, vol. 16, no. 4, 2007, s.429. 
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7. Slutsats 

Studien har undersökt dagens attityder och vilka faktorer som påverkar användandet av 

mobilbetalningstjänster i Sverige. Främst har undersökningen riktat sig till användandet av 

tjänster i fysisk butik, dock har även SMS-betalning tagits i beaktning i och med att det i 

dagsläget är ett vanligt förekommande betalsätt. Slutsatsen är baserad på denna studies 

resultat samt tidigare forskning.  

 

Resultatet av enkäten visar att få känner till de specifika mobilbetalningstjänsterna och att 

ytterst få har använt tjänsterna i fysisk butik. Att få tycks ha kännedom om dessa är i sig en 

förklaring till varför användarfrekvensen förefaller sig vara låg. Av den anledningen kan man 

tänka sig att marknadsföringen av tjänsterna behöver förbättras. Detta kan göras i flera 

kanaler och genom engagerad personal som uppmärksammar kunder på de nya 

betalösningarna. 

 

För att människor i framtid ska vilja lämna plånboken hemma och istället använda sina 

smartphones för betalning kan det tänkas att dessa tjänster kan främjas av att skapa en 

användbarhetsorienterad standardisering av mobilbetalningstjänster. Dock är det inte bara 

tjänsterna i sig som tycks vara avgörande utan även andra plastkort, utöver betalkorten, 

behöver inkluderas i mobiltelefonen. Tjänsterna förefaller alltså till viss del beroende av att 

andra områden utvecklas och går mot samma riktning.  

 

Vid kommande implementering av tjänsterna ses en fördel i att rikta sig till försäljningsställen 

där användaren vill genomföra mindre köp. Trots att företagen bakom tjänsterna delvis har 

vänt sig till denna typ av handlare är det av vikt att understryka detta. 

 

Mervärdet av tjänsterna har också visat sig vara en avgörande faktor för användarna. Det 

tycks vara så att de måste se ekonomiska fördelar som att exempelvis få erbjudanden och 

bättre uppsikt över sin ekonomi direkt i telefonen. På sikt bör man därför möjligen utnyttja de 

egenskaper en smartphone har jämfört med ett plastkort. De torde finnas mängder med 

möjligheter att applicera i tjänsterna, så som själv-scanning av produkter, guidning i butiker, 
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påminnelser om individuella erbjudanden och förbeställning av varor.  

 

Om handlarna har ett starkt incitament för att öka användandet av mobilbetalningstjänster kan 

de tänkas komma att bli en av de drivkrafter som krävs för att få det att slå igenom. 

Tillsammans med företagen bakom tjänsterna bör butikspersonalen i större utsträckning 

utbildas i hur tjänsterna fungerar. Detta skulle bidra till en minskad stress och ökat förtroende 

hos kunder och därmed, på sikt, få dem att känna sig bekväma med att använda 

mobiltelefonen som betalösning.  

 

Säkerhetsaspekten tycks också ha en avgörande roll. Även om 

den är hög hos tjänsterna idag behöver detta uppenbarligen och 

mer tydligt kommuniceras till potentiella användare för att 

resultera i ett ökat förtroende för tjänsterna.  

 

Batteritiden hos telefonerna är också någonting som behöver tas i 

beaktning då det finns en risk för att batteriet tar slut under dagen 

eller under köpets gång. Att förbättra batteritiden i 

mobiltelefonerna ligger hos mobilutvecklarna och därför inget 

som kan åtgärdas av företagen bakom mobilbetalningstjänstera. 

Dock skulle företagen tillsammans med handlarna kunna se över 

alternativa lösningar på problemet för att säkerhetsställa att 

kunden kan genomföra sitt köp trots brist på batteri. Idag 

existerar laddningsstationer för mobiltelefoner i vissa gallerior 

(se bild 4). En sådan lösning skulle handlarna förslagsvis kunna 

erbjuda sina kunder. På så sätt kan kunderna ladda sin telefon vid 

behov under tiden de vistas i butiken för att sedan genomföra ett 

köp med en mobilbetalningstjänst. 

 

Det finns starka skäl att anta att mobilbetalningstjänster i fysisk butik förmodligen kommer att 

bli ett väletablerat betalsätt i Sverige. Just nu är betalkorten visserligen väletablerat och det 

finns skäl att tro att mobilbetalningstjänster inte kommer att slå igenom innan många av de 

ovannämnda implikationerna är uppfyllda. Innan dess förefaller det inte vara sannolikt att 

gemene man lämnar plånboken hemma och betalar med telefonen. 

Bild 4. Laddningsstaion för 
mobiltelefoner  



Kandidatsuppsats, 15 hp   Emma Lindberg 
Medieteknik C, HT-13  Emma Molund 
IT, medier och design  Södertörns högskola 

  
 

 61

7.1 Vidare forskning 

För vidare forskning på ämnet vore det relevant att väga in fler aspekter på vad som kan 

påverka användandet av mobilbetalningstjänster i fysisk butik. Ett angreppssätt skulle kunna 

vara att undersöka vilka faktorer som påverkade implementeringen av kortbetalning och 

jämföra dessa med den rådande implementeringen av mobilbetalningstjänster. På så sätt kan 

man synliggöra viktiga beståndsdelar vid etablering av en ny betaltjänst.  

 

Att se över hur olika typer av användare tar sig an nya innovationer, så som 

mobilbetalningstjänster i fysisk miljö, kan också tänkas vara av vikt att studera närmare. 

Användarna kan delas in efter Rogers kategorisering av i vilken takt människor anammar nya 

innovationer (Adopter categories).68 Därigenom kan olika användares behov åskådliggöras 

och på så sätt underlätta utvecklingen av mobilbetalningstjänster.  

 

I framtiden, när NFC, QR-koder och bluetooth eller andra system är mer etablerade 

tekniklösningar för mobilbetalningstjänster kan det ligga i intresse att jämföra dessa system 

för att ta reda på vilka/vilken av dessa som lämpar sig bäst ur ett användarperspektiv. När 

stora aktörer så som Apple och Google eventuellt utvecklar och introducerar 

mobilbetalningslösningar för den svenska marknaden kan det komma att bli intressant att 

undersöker hur eller om detta påverkar faktorerna av användandet.  

 

Då handlarna också är användare av mobilbetalningstjänster kan det vara av värde att 

undersöka hur de ställer sig till tjänsterna. Detta kan vara fördelaktigt för både företagen 

bakom tjänsterna och handlarna.  

 

                                                        
68 E. M, Rogers, Diffusion of innovations, 5:e uppl. Free Press, New York, 2003, s.267. 
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Figur 4. Äger du en smartphone? 
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Figur 7. Har du någon gång använt dig av WyWallets tjänster?
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Figur 11. Hur upplevde du installationen av WyWallet?
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efter att man åkt 
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bara registrering av WyWallet-tjänsten.  
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Figur 12. Hur är ditt helhetsintryck av WyWallet?
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Figur 16. Hur ofta betalar du med SEQR?
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Figur 18. Hur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten Bart

 
 

Figur 19. Skulle du kunna tänka dig att använda Bart i framtiden?
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Inte utan NFC, känns larvigt att filma qr koder. Om de är bättre än WyWallet.  

ommer vara uppbyggt i framtiden.  

man blir tvugngen till det. hjar bara inte varit i situationer där jag behöver göra det  

er mig något att använda appen. Men jag är inte emot 

Om fördelarna är tydliga har jag inget principiellt emot alt. betalningssätt.Som sagt, 
jag har inte hört talas om tjänsten så jag kan inte svara på om jag skulle kunna 

 
dig av mobilbetalningstjänsten SEQR? 
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Figur 21. Skulle du kunna tänka dig betala med SEQR i framtiden?

 
Motivera gärna ditt svar (på förgående fråga)
 

- Samma som för Bart  
 

- Vette fan va de är  
 

- Om jag i framtiden ska köpa nått som 
 

- Om de är bättre än WyWallet. 
 

- Samma som tidigare motivering.Vet inte vad det är 
 

- Aldrig hört talas om.  
 

- Har inte stött på det så inget behov har uppstått. Om tjänsten blir mer etablerad 
 

- NFC, ej med qr kod  
 

- Vet inget om tjänsten. 
 
- Vet inte vad det är. 

 
 

 
 
 

 
Skulle du kunna tänka dig betala med SEQR i framtiden? 

Motivera gärna ditt svar (på förgående fråga) 

Om jag i framtiden ska köpa nått som man måste använda seqr med så ja 

Om de är bättre än WyWallet.  

Samma som tidigare motivering.Vet inte vad det är  

 

Har inte stött på det så inget behov har uppstått. Om tjänsten blir mer etablerad 

om tjänsten.  
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man måste använda seqr med så ja  

Har inte stött på det så inget behov har uppstått. Om tjänsten blir mer etablerad  
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Frågor angående icke-användandet av WyWallet
 
 
 

Figur 22. Hur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten WyWallet?

 
 

Figur 23. Skulle du kunna tänka dig att använda WyWallet i framtiden?

 
Motivera gärna ditt svar (på föregående fråga)
 

- Smidigt och snabbt  
 

- Om behovet uppkommer. 
 

- Om det var enklare att använda. Vet inte så mycket om WyWallet och heller inte vilka 
företag de samarbetar med, skull
dem och om de var väl etablerade 

 
- Vet för lite om det  

 
 

 
 
 

användandet av WyWallet 

ur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten WyWallet?

 
tänka dig att använda WyWallet i framtiden? 

Motivera gärna ditt svar (på föregående fråga) 

Om behovet uppkommer.  

Om det var enklare att använda. Vet inte så mycket om WyWallet och heller inte vilka 
företag de samarbetar med, skulle kanske kunna använda det om jag läste på mer om 
dem och om de var väl etablerade  
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ur kommer det sig att du inte använt dig av mobilbetalningstjänsten WyWallet? 

Om det var enklare att använda. Vet inte så mycket om WyWallet och heller inte vilka 
e kanske kunna använda det om jag läste på mer om 
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- Eventuellt när/om dom stödjer NFC fullt ut. Men troligen inte pga att man inte känner 
att man kan lite på telebolagen som driver det.  
 

- jag känner mig inte motiverad till det, men jag är heller inte helt negativt inställd till 
det. Om tjänsterna blir mer etablerade.  

 
- Om det är saker som man måste köpa via mywallet sp varför inte  

 
- känns obehagligt, om jag exvis skulle tappa bort telefonen  

 
- Håll i hatten, för här kommer konspirationsteorier. Framtidens pengar är onekligen 

digitala. Vi kommer alltså aldrig hålla i cash längre. Då blir alla trädkramare lyckliga! 
Men vänta, det innebär att det blir sjukt mycket lättare och billigare för de största 
bankerna att generera pengar ur tomma intet, alltså kan de fortsätta under lättare 
omständigheter vifta med kolossala siffror framför oss och säga att det alltid finns 
samma mängd med cash i världen när hela planeten skumt nog är skyldig någon runt 
12 biljoner kronor - är det bara jag som lyfter på wtf-ögonbrynet? Sen så gillar jag 
uttrycket "cash is king" :) Lycka till! Har inte känt att jag sparat någon tid på att 
använda MyWallet bara. Är varken för eller emot  

 
- Eftersom jag aldrig använt tjänsten ver jag inte om det är något som tilltalar mig i min 

användning. Om jag får mer information om hur drt fungerar, vad det är bra till ch hur 
etablerat och enkelt det är att använda så varför inte. Är öppen för förslag.  

 
- Det låter som en smidig lösning för brtalningar  

 
- För att det komplicerar.  

 
- Jag kan tänka mig att det skulle kunna vara ett enkelt och smidigt att betala och också 

få kvitto i mobilen. Idag är jag bekväm med att betala på kort, och skulle jag ta mig tid 
att lära mig mer om betalningstjänster kanske jag skulle testa. Men jag tänker mig att 
också med mer teknik och tjänster uppstår också fler risker vilket gör att jag idag 
avvaktar med det jag känner mig bekväm med.  

 
- Om jag måste, annars inte. Upplevde det som komplicerat förra gången men kan 

använda den om jag måste. Är också osäker på hur säkert det är.  
 

- Om de ändrar exakt allt. 
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Frågor angående icke-användandet av mobilbetalningstjänster
 
 

Figur 24. Hur kommer det sig att du inte betalar med mobilen?

 
 

Figur 25. Skulle du kunna tänka dig att använda mobilbetalningstjänster i framtiden?

 
Motivera gärna ditt svar (på föregående fråga)
 

- Om jag litade på att det är helt säkert och att någon som stjäl min mobil inte kan 
använda betaltjänsten. Och 
kort.  
 

- Verkar smidigt!Använder hellre kort, känns säkrare men kan ju bli så att jag uppfattar 
att det blir säkrare att betala i framtiden 

 
- Föredrar bankkort då jag litar på en fysisk produkt framf

 
- Är det säkert och simpelt så gör jag det gärna 

 
- Ifall fler produkter/tjänster/företag/affärer osv använder sig utav etablerade 

mobilbetalningstjänster 
 

- Ja, om jag har glömt eller tappat bort plånboken. Men jag kommer nog välja att betala 
med kort eller kontant i första hand då jag tycker det är snabbare och säkrare. Verkar 
osäkert, man får inget kvitto. Om man ångrar ett inköp hur ser konsumentlagsiftningen 

 
 
 

användandet av mobilbetalningstjänster

Hur kommer det sig att du inte betalar med mobilen? 

 
Skulle du kunna tänka dig att använda mobilbetalningstjänster i framtiden? 

Motivera gärna ditt svar (på föregående fråga) 

Om jag litade på att det är helt säkert och att någon som stjäl min mobil inte kan 
använda betaltjänsten. Och om jag kände att det gjorde det enklare än att betala med 

Verkar smidigt!Använder hellre kort, känns säkrare men kan ju bli så att jag uppfattar 
att det blir säkrare att betala i framtiden  

Föredrar bankkort då jag litar på en fysisk produkt framför en digital 

Är det säkert och simpelt så gör jag det gärna  

Ifall fler produkter/tjänster/företag/affärer osv använder sig utav etablerade 
mobilbetalningstjänster  

Ja, om jag har glömt eller tappat bort plånboken. Men jag kommer nog välja att betala 
med kort eller kontant i första hand då jag tycker det är snabbare och säkrare. Verkar 
osäkert, man får inget kvitto. Om man ångrar ett inköp hur ser konsumentlagsiftningen 
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användandet av mobilbetalningstjänster 

 

 

Om jag litade på att det är helt säkert och att någon som stjäl min mobil inte kan 
om jag kände att det gjorde det enklare än att betala med 

Verkar smidigt!Använder hellre kort, känns säkrare men kan ju bli så att jag uppfattar 

ör en digital  

Ifall fler produkter/tjänster/företag/affärer osv använder sig utav etablerade 

Ja, om jag har glömt eller tappat bort plånboken. Men jag kommer nog välja att betala 
med kort eller kontant i första hand då jag tycker det är snabbare och säkrare. Verkar 
osäkert, man får inget kvitto. Om man ångrar ett inköp hur ser konsumentlagsiftningen 
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ut , Hur ser saldo ut i mobilen ? Jag vill ha koll på ekonomin . Känns onödigt och 
osäkert. Har fått mitt bankkort kapat en gång och har ingen tilltro till digitala 
betaltjänsters säkerhetssystem. 

 
  

- I dagsläget tycker jag att det är tillräckligt smidigt att använda mig av kontokort när 
jag handlar, därför ser jag inget behov av eller anledning till att använda mig av 
mobilen till att betala när jag handlar. Med det sagt säger jag inte att det är omöjligt att 
jag någon gång i framtiden skulle kunna tänka mig att använda mig av betaltjänster 
via mobilen. Känns däremot överflödigt i dagsläget.  

 
- Känner att de går jätte smidigt med kort och ser ingen vits i att byta betalningssätt när 

jag redan är nöjd som det är. 
  

- Mobilen har man alltid med sig, fungerar även ifall det saknas möjlighet att använda 
kreditkort  

 
- När det är mer utvecklat och när jag har en modernare smartphone  

 
- är mer orolig för intrång i molnbaserade tjänster. om mobilbetalningstjänsterna får 

gott omdöme och blir standardiserat så kommer jag hoppa på.  
 

- Ja skulle de vara enklare, säkert och gå snabbt... samt finnas en etablerad lösning som 
funkar i alla affärer skulle jag absolut använda de 

 
 


