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A-focus 

 

 

A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag med inriktning på telekom, Internet 

och media. A-focus erbjuder tjänster inom utredningar, marknadsundersökningar, analys och 

rådgivning till TV- och teleoperatörer, tillverkare och myndigheter. Den kompetens som är 

utmärkande för A-focus är framförallt kombinationen av:  

 

 Marknadskunskap: Expertkunskap och insikt om marknaden för elektronisk kommunikation, 

television och Internet, dess marknadskrafter och förutsättningar.  

 

 Metodik: Stor kunskap om praktiska angreppssätt, verktyg och modeller samt resultatinriktad 

arbetsmetodik. I detta inkluderas även kunskap och erfarenhet av utrednings- och 

undersökningsmetodik samt rådgivning.  

 

 Regulatorisk kunskap: Kunskap och erfarenhet om TV- och telekommarknadens regulatoriska 

omvärld, regelverkens tillämpning och dess inverkan på marknaden. 
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Sammanfattning 

Det är av stor vikt för tillgången till samhällsservice och tillväxt i hela landet att småföretagare 

kan ta betalt av sina kunder, att denna funktion fungerar året om och trots belastningstoppar i 

näten. PTS har fått klagomål på att kortbetalningar med mobilnätsanslutna betalterminaler inte 

alltid kan genomföras under turistsäsong i glesbygd och vid evenemang med många besökare.  

Målet med uppdraget är att kartlägga problembilden och vilka alternativa tekniker för anslutning 

av betalterminaler det finns, men även vilka hinder som finns för att dessa lösningar ska nå ut till 

kund. Syftet är att underlaget ska kunna användas av PTS för att ta fram kommunikationsmaterial 

riktat till de kunder av kortterminaler som upplever problem med dagens lösningar och i PTS 

dialoger med leverantörer.  

Underlaget till kartläggningen är hämtat från research, intervjuer/avstämningar med olika typer av 

aktörer samt analys. Antalet intervjuer/avstämningar har uppgått till drygt trettio stycken. 

Uppdraget har genomförts under perioden december 2014- mars 2015.  

Kartläggningen visar att problemen med mobilanslutna betalterminaler är störst i glesbygd, men 

att de minskar för fasta verksamhetsställen i takt med fiberutbyggnaden. Mobila verksamheter och 

företagare som använder mobilnätsanslutna betalterminaler under evenemang (oavsett ort) har 

fortsatta problem med kortbetalningarna. Företagarnas kunskap om och intresse för olika tekniska 

lösningar varierar, vilket påverkar deras förutsättningar att välja rätt lösning. Köparna av 

terminalerna är ofta beroende av att en återförsäljare rekommenderar en helhet bestående av både 

terminal och internetuppkoppling. Återförsäljarna ger rekommendationer baserat på sitt sortiment, 

vilket begränsar återförsäljarnas objektiva förslag på lösningar utifrån kundernas behov 

Återförsäljare och tillverkare av betalterminaler är medvetna om att det finns problem med 

korttransaktioner över mobilnäten. Det vanligast förekommande är att mobilnätsanslutna 

betalterminaler använder 2G-näten, vilket betyder att det också är bland dessa terminaler som 

problem uppstår, men problem förekommer även med 3G terminaler om än i mindre omfattning. 

 Kartläggningen visar fyra alternativ för att komma runt problemen med bristande datakapacitet 

för mobilt anslutna betalterminaler: tillfällig utökning av kapaciteten i mobilnäten; användning av 

fasta internetaccesser; ersätta GSM med modernare teknik för att ansluta betalterminalerna till 

internet; användning av andra radiobaserade infrastrukturer som flertalet av konsumenter saknar 

tillgång till. 

A-focus bedömning är att mobiloperatörernas 4G-nät (LTE-teknik) och Net1:s 450-MHz nät (som 

ska uppgraderas till LTE-teknik) är de mest lättillgängliga radiobaserade alternativen. De 
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verksamheter som kan skaffa en router kan redan använda dessa infrastrukturer, men den extra 

kostnaden för en router kan utgöra en tröskel för kunderna. Utbudet av betalterminaler med 

integrerade SIM-kort för 4G är ännu begränsat och riktar sig främst till mindre verksamheter. 

Betalterminaler anpassade för 450-bandet saknas helt. 

En förändring av utbudet kan främst åstadkommas av tillverkarna, genom att de utvecklar och 

lanserar betalterminaler för de frekvensband som används i Sverige. Deras intresse för att 

marknadsföra betalterminaler som kan kommunicera över 4G-näten (LTE-teknik) är ännu litet, 

eftersom de inte upplever att det finns en stark efterfrågan. Terminaler för 450-bandet diskuteras i 

dagsläget inte alls.  

PTS, kommuner och återförsäljare kan bidra till utvecklingen genom att sprida information till 

företagarna om de alternativa tekniker som redan finns, men även genom att tydliggöra behovet av 

nya lösningar för tillverkarna.  
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1 Bakgrund 

Det är av stor vikt för tillgången till samhällsservice och tillväxt i hela landet att småföretagare 

kan ta betalt av sina kunder, att denna funktion fungerar året om och trots belastningstoppar i 

näten. PTS har de senaste åren fått frågor och klagomål om problem med betalterminaler. 

Det handlar bland annat om att företagens betalterminaler inte fungerar när mobilnäten blir 

överlastade, något som vanligtvis inträffar under turistsäsong när mobilnäten har fler samtidiga 

användare jämfört med lågsäsong. Detta inträffar paradoxalt nog när efterfrågan är som störst, det vill 

säga när fler kunder befinner sig i området samtidigt.  Sådana efterfrågetoppar inträffar ofta i 

samband med sportlov, påsklov och andra semestertider eller med tillfälliga evenemang av olika slag, 

som mässor och festivaler. En annan del av problemet är områden där mobiltäckning saknas eller är 

bristfällig.  

1.1 Uppdragets syfte 

Målet med uppdraget är att kartlägga vilka alternativa tekniker för anslutning av betalterminaler det 

finns, men även vilka hinder som finns för att dessa lösningar ska nå ut till kund. Syftet är att 

underlaget ska kunna användas av PTS för att ta fram kommunikationsmaterial som riktar sig till de 

kunder av betalterminaler som upplever problem med de lösningar som används idag. Det ska även 

kunna användas i PTS dialoger med leverantörer av betalterminaler i syfte att dessa breddar utbudet 

av alternativa lösningar. 

1.2 Avgränsningar 

Uppdraget är avgränsat till tillgång till alternativa tekniker för att ansluta betalterminaler och omfattar 

inte primärt frågor som rör hur täckning/kapacitet av olika infrastrukturer i olika områden kan byggas 

ut. Det omfattar inte heller mobila betalningar som SMS-betalning, Swish, WyWallet m fl där 

konsumenterna betalar med hjälp av sin egen mobil.  

Fokus i uppdraget ligger på småföretagarnas utmaningar och möjligheter. Stora företagare har andra 

förutsättningar när det kommer till teknisk kompetens, tillgång till infrastruktur och köpkraft. 

PTS ansvarar för att ta fram kommunikationsmaterial och handlingsplan som bygger på de underlag 

som A-focus levererar. 

1.3 Uppdragets frågeställningar 

De huvudfrågeställningar som legat till grund för kartläggning och analys är: 
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 Vilka problem har användare av mobiluppkopplade betalterminaler relaterat till begränsningar 

i radiobaserade kommunikationsnät? 

 Vilka lösningar finns tillgängliga på marknaden för kortbetalningar via betalterminaler? 

 Vilka möjligheter och begränsningar finns vad gäller utsikterna att använda tillgängliga 

lösningar för att minska problemen med mobiluppkopplade terminaler? 

 Vilka forskningsprojekt finns inom området och hur/inom vilka tidsramar kan de göras 

tillgängliga på marknaden? 

2 Genomförande 

Uppdraget är i huvudsak en kartläggning av nuvarande situation med fokus på problembilden och 

möjliga alternativa tekniker för att komma runt problemen. Underlaget till denna beskrivning är 

hämtad från research, intervjuer/avstämningar med olika typer av aktörer samt analys. Antalet 

intervjuer/avstämningar har uppgått till drygt trettio stycken, i vilka länsstyrelser, kommuner, köpare 

av betalterminaler, branschorganisationer, operatörer och leverantörer av betalterminaler har ingått. 

Se bilaga 1. 

Uppdraget har genomförts under perioden december 2014-mars 2015. Notera att rapporten är 

utformad som ett underlag för PTS och deras fortsatta arbete med exempelvis informationsinsatser.  

Uppdraget har genomförts enligt nedanstående process. Avstämningar med PTS har skett löpande.   

  

Bild 1: Översiktlig process för A-focus genomförande 

3 Definitioner 

I dokumentet använder vi olika termer med koppling till radiobaserad kommunikation. En förenklad 

beskrivning av hur begreppen hänger ihop finns nedan.  

 2G, andra generationens mobilnät, är GSM-nät som ofta använder GPRS-teknik för förmedling 

av datapaket. 

 3G, tredje generationens mobilnät, är UMTS-nät som ofta använder WCDMA-teknik. 

 4G, fjärde generationens mobilnät, är nät som använder LTE-teknik.  

Planering Kartläggning Analys Rapport 
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4 Kartläggning av betalterminaler 

4.1 I Sverige görs många kortbetalningar 

Svensk Handel uppskattar att fyra femtedelar av alla betalningar görs med kort och att andelen ökar. I 

vissa verksamheter är andelen kortbetalningar redan närmare hundra procent. Data från Europeiska 

centralbanken visar att svensken i genomsnitt gör 230 kortbetalningar per år 1.  

Kontanthantering orsakar problem i glesbygden där det är långt till uttagsautomater och banker.  

Kunderna kan inte ta ut kontanter att betala med och säljarna kan inte sätta in sina dagskassor. Av det 

skälet blir kortbetalningar och mobilbetalningar extra viktiga för näringslivet på dessa orter. 

Fungerande elektroniska kommunikationer är en förutsättning för de här betalsätten. 

Enligt Skatteverket fanns ca 300 000 kassor i Sverige år 20112.  Inofficiella skattningar gjorda av 

branschorganisationerna av antalet betalterminaler landar på omkring 200 000 stycken. Mindre än en 

tredjedel av det totala antalet betalterminaler uppskattas vara anslutna till internet via mobila 

kommunikationsnät för att skicka transaktionsinformation.  

4.2 Betalterminalen är en del av en betallösning 

Betalterminalerna är en länk i den komplexa kedja som krävs för att en betallösning ska fungera. 

Grundprincipen är att när slutkunderna betalar med kort, så går en fråga om auktorisation från 

betalterminalen, via internet till den kortutgivande banken/kundens bank som godkänner köpet. En 

inlösare säkerställer att företagaren får betalt för godkända köp från den kortutgivande banken. Det 

finns flera aktörer i en betallösning. En processor/insamlare samlar in, autentiserar och skickar vidare 

transaktionerna. En betalväxel/PSP (Payment Service Provider) kan också hantera transaktioner och 

erbjuda branschspecifika lösningar som tillför ett mervärde, exempelvis till restauranger eller 

transportföretag. Kortutgivande banker är medlemmar i organisationer/varumärken som Visa och 

MasterCard vilka sätter upp regler och riktlinjer för hantering av korttransaktionerna. 

 

                                                           

 

1 European Central Bank, press release 29 april 2014.   

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140429.en.html  
2 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kassalagen_GZ02Sk336/?text=true  

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140429.en.html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kassalagen_GZ02Sk336/?text=true


10        

 

 Bild 2: Schematisk bild av aktörer i en betallösning, A-focus 2015   

4.3 Olika typer av aktörer säljer eller förmedlar betalterminaler 

En småföretagare kan införskaffa betalterminaler på olika vägar. De två huvudalternativen är att 

betalterminalen köps eller hyrs antingen av en återförsäljare/leverantör som är specialiserad på 

betalterminaler eller via en aktör som är specialiserad på en annan del av betallösningen. I det senare 

fallet kan det vara den inlösande banken eller leverantören av kassasystem som fungerar som 

säljkanal, rekommenderar en betalterminal från en viss leverantör och hjälper till att teckna köpeavtal. 

I allmänhet finns någon form av kanalöverenskommelse mellan leverantören av betalterminaler och 

banken eller kassasystemsleverantören. Branschorganisationerna Svensk handel och Visita har också 

förhandlat fram medlemserbjudanden för betalterminaler med vissa leverantörer3.  

Support på betalterminalerna ges i allmänhet av specialiserade leverantörer och återförsäljare, inte av 

säljkanaler som banker och kassasystemsleverantörer.  

Betalterminalerna tillverkas och distribueras av aktörer som Atos, West International, Ingenico och 

Verifone. De flesta distribuerar sina terminaler till många länder. Komponenterna tillverkas ofta av 

industriföretag i Asien.  

 I Sverige finns flera återförsäljare, av vilka Babs är störst. Andra återförsäljare är Nets, Verifone (fd 

Point4), Payzone, Samport och Open Solutions.  

iZettle är en relativt ny aktör som erbjuder en app-baserad lösning där betalterminalen kopplas till en 

smart telefon eller surfplatta. Lösningen säljs via webbshop och kanaler som Elgiganten, 3 och Telia.  

Verifone levererar en motsvarande lösning som återförsäljs bl a av Babs.  

                                                           

 

3 T ex har Svensk Handels medlemmar särskilda erbjudanden från Nets och Verifone och Visitas medlemmar har 

särskilda erbjudanden från Verifone.  
4 Svenska Point köptes av Verifonekoncernen 2011. I Sverige bytte Point namn till Verifone Sweden i början av 

2015. 

Terminallev/ÅF 

•Ex Babs 
Paylink, 
Verifone, 
Nets, iZettle, 
Samport, 
Ingenico 

Betalväxel 

•Ex Verifone, 
Samport,  
Nets, Payex, 
Dibs, 
Payzone 

Processor 

•Ex Evry, 
Nets, 
Swedbank 
Babs 

Kortutgivare 

•Ex banker 
som ger ut 
betal- och 
kreditkort 

Inlösare 

•Ex Teller och 
stora 
banker. 
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Återförsäljarna av betalterminaler är ofta även aktörer i flera led i betallösningen (t ex betalväxel) och 

lägger på egen mjukvara på betalterminalerna för att tillföra ett mervärde. 

Kanalerna som banker och kassasystemsleverantörer är i allmänhet endast förmedlare av produkterna 

för att kunna erbjuda en helhet. De lägger inte på något eget mervärde.  

4.4 Marknadens utbud av betalterminaler 

Betalterminalerna kan vara bärbara eller stationära och internetuppkopplingen kan lösas genom ett 

fast eller mobilt abonnemang.  

En bärbar betalterminal kan antingen få sin internetuppkoppling via wifi/bluetooth och nyttja ett fast 

bredbandsabonnemang, eller ha ett inbyggt SIM-kort och få sin internetuppkoppling via mobilnäten. 

Fördelen med en bärbar betalterminal är att den kan bäras med för att ta betalt vid bordet i en 

restaurang, i en mobil butik eller på en marknad.  

Två olika internetanslutningar kan ibland väljas för att skapa redundans. 

En betalterminal kan vara fristående eller kassakopplad. En kassakopplad betalterminal får summan 

för köpet från kassan/kontrollenheten. En fristående betalterminal kommunicerar inte med 

kassan/kontrollenheten, utan den summa som ska dras från kortet matas in manuellt.  

De flesta på marknaden förekommande mobilnätsanslutna betalterminalerna är fristående. Det 

förekommer dock kassakopplade lösningar där kassan/kontrollenheten finns centralt hos en 

leverantör och där kommunikationen mellan betalterminal och kontrollenhet sker på distans över de 

mobila kommunikationsnäten istället för lokalt via kabel eller trådlöst.  

Vanligast är att mobilnätsanslutna betalterminaler använder 2G-näten (GSM). Det finns även s k 

”framtidssäkra” betalterminaler som kan ansluta både med kabel, wifi, bluetooth, 2G och 3G via 

inbyggda kommunikationskort. Det finns ännu inga betalterminaler med inbyggd 4G på marknaden. 

Däremot finns terminaler som ansluts till en smart telefon eller surfplatta och kommunicerar via dess 

mobiluppkoppling (t ex iZettle, se kap 4.3).  

En tabell som sammanfattar utbudet av betalterminaler finns som bilaga 1.  

 

4.4.1 Mobilnätsanslutna betalterminaler sampaketeras ofta med abonnemang 

Betalterminaler som går via wifi och/eller en fast bredbandsuppkoppling är i allmänhet 

operatörsneutrala, medan mobilnätsanslutna betalterminaler med SIM-kort oftast paketeras med en 
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utvald mobiloperatörs abonnemang. Det är återförsäljaren av terminalen som väljer vilka operatörers 

abonnemang de sampaketerar terminalen med. Ibland har kunden möjlighet att välja mellan två 

alternativa mobiloperatörer för att få det abonnemang som erbjuder bästa möjliga täckning där 

kunden befinner sig. Den största återförsäljaren, Babs Paylink, erbjuder exempelvis abonnemang både 

från Maingate och Telenor till sina kunder.5 Intervjuerna visar att även abonnemang från Telia eller 

Tele2 erbjuds av återförsäljarna. Telia är på grund av sin täckning en stor leverantör av 2G-

abonnemang för betalterminaler. 

Det är vanligt med hyres- eller funktionsavtal på 36 månader. Kostnad för SIM-kort och trafik kan då 

ingå i månadskostnaden. 

5 Regelverk för kortbetalningar 

Det finns flera lagar och regler som omfattar området kortbetalningar, men de påverkar inte 

möjligheterna att välja olika tekniker för radiokommunikationen. Nedan listar vi de mest relevanta. 

 Lag (2010:751) om betaltjänster, som bl a begränsar möjligheten att ta ut avgifter av kunder som 

betalar med kort.  

 Lag (2007:592) om kassaregister, som bl a innebär en skyldighet för berörda företagare att 

registrera sitt kassasystem och att kassasystemen ska vara certifierade. Från och med 2014 så 

gäller kassakravet även torg- och marknadshandel.  

 EMV, Europany, MasterCard and Visa. EMV är en internationell standard, även kallad Chip & 

PIN, som har tagits fram för att förbättra säkerheten vid kortbetalningar genom att ersätta 

magnetspårstekniken med den betydligt säkrare chiptekniken. EMV innebär att 

kortinformationen lagras i ett chip och att kortinnehavaren identifierar sig med en PIN-kod. 

EMV innebär en viss ökning av datainnehållet i en korttransaktion men datamängden bedöms 

inte ha någon påverkan på om en transaktion misslyckas eller inte. Europeiska Centralbanken 

har beslutat att alla som hanterar kortbetalningar ska följa Visa och MasterCards riktlinjer för 

EMV från den 1 januari 2011. Den som inte har bytt till EMV-terminal den 1 januari 2011 står 

                                                           

 

5 Wireless Maingate är specialiserade på uppkopplingar för maskin-till-maskinkommunikation (M2M) och 

levererar enligt egen information på hemsidan mobil kommunikation till 70 procent av de mobilanslutna 

betalterminalerna i Sverige. Deras trafik går i Telias och Tele2:s nät - se http://wirelessmaingate.com/the-

company/ 
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det ekonomiska ansvaret för bedrägliga korttransaktioner som hade kunnat undvikas med en 

EMV-terminal.  

 PCI-DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Visa och MasterCard har också enats 

om en säkerhetsstandard, PCI-DSS, som fler kortföretag har anslutit sig till. Det är ett regelverk 

med 12 konkreta punkter för hur transaktioner och känsliga kortdata ska hanteras.  

6 Flera faktorer påverkar företagarnas teknikval  

Den företagare som vill kunna ta betalt med kort behöver välja en betalterminal som passar 

verksamhetens behov, teckna avtal med en inlösande bank samt välja en passande internetanslutning. 

Flera beslut ska fattas och alternativ övervägas.  

Det kan finnas olika skäl för en företagare att välja en mobilansluten betalterminal. Dels kan 

verksamheten vara helt mobil, exempelvis transporter som buss och taxi eller mobila 

försäljningsställen av typen Hemglass eller Fiskbilen. Dels kan det finnas behov av att kunna ta betalt 

på andra ställen än vid kassan, exempelvis bordsbetalning i restauranger. Även företagare som 

medverkar på tillfälliga evenemang av olika slag som marknader, mässor eller festivaler kan behöva 

mobila betalterminaler eftersom de ständigt är på nya platser och ibland långt från tätorter och 

bofasta. I vissa fall kan det vara möjligt att istället för en mobilnätsansluten betalterminal välja en wifi-

ansluten terminal som använder det fasta bredbandet, men det kräver tillgång till fast bredband och 

wifi. I viss mån kräver det också ett tekniskt kunnande och intresse hos kunden för att installera ett 

wifi.  

En del leverantörer förmedlar bilden av att mobilitetstrenden spridit sig till betalterminalerna. 

Företagarna ser ett egenvärde i att ha mobila terminaler därför att det är i linje med varumärkets 

profil. Företagen reflekterar inte nödvändigtvis över om anslutningstekniken ska vara wifi eller 

mobila kommunikationsnät utan väljer det som förefaller enklast. En GSM-terminal med integrerat 

SIM-kort upplevs av många som enklare än att bygga ett wifi. Ibland frågar man en branschkollega 

eller grannföretaget om hur de har gjort och väljer samma lösning.  

Företagare som korttidshyr betalterminaler, exempelvis över sommarsäsongen eller för en marknad, 

väljer ofta mobilnätsanslutna terminaler eftersom det upplevs vara en flexibel lösning med minimal 

startkostnad. 

Mobilnätsanslutna terminaler är i allmänhet lite dyrare än de fastnätsanslutna alternativen. Många 

småföretagare är priskänsliga och vill bara ha en lösning som fungerar. GSM-terminaler och 

abonnemang upplevs i allmänhet billigare än moderna tekniker. Hos vissa företagare finns dessutom 
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en misstänksamhet mot 4G därför att tekniken är ny och oprövad i sammanhanget. Man är osäker på 

om 4G lever upp till säkerhetskraven för korttransaktioner och om näten är tillräckligt driftsäkra.  

Företagare i glesbygd saknar ibland alternativ och väljer GSM därför att fasta anslutningar saknas och 

inga andra mobila alternativ presenteras.  

 

6.1 Småföretagare har sämre förutsättningar att välja ”rätt” lösning 

Stora verksamheter, som exempelvis butikskedjor med egen it-kompetens, bygger ihop sina egna 

lösningar och förhandlar direkt med leverantören, operatören och banken. Små verksamheter saknar i 

allmänhet en utpekad ansvarig för it- och betallösningar.  Det kan exempelvis vara restaurangchefen 

eller handlaren som själv måste utvärdera och köpa in lösningarna. Han eller hon förlitar sig ofta på 

att återförsäljaren (banken, kassasystemsleverantören eller terminalleverantören) ska föreslå en 

passande helhetslösning. Det är inte alltid som företagaren har förutsättningar att ta till sig och 

värdera all information och då kan en önskan om enkelhet göra att man väljer en GSM-terminal.  

Det varierar hur bred och djup kunskap återförsäljare av betalterminaler har om olika 

uppkopplingsalternativ och vilket stöd de kan ge sina kunder.  Intervjuerna visar att de flesta 

återförsäljare som är specialiserade på betalterminaler kan göra en god behovsbedömning och ge 

företagaren en bild av vilken uppkoppling som är lämpligast givet olika faktorer som typ av 

verksamhet, tillgång till fast bredband/wifi samt täckning för mobilnäten. Men återförsäljarens 

rekommendation begränsas till det egna sortimentet. Banker och kassasystemsleverantörer saknar 

egen kompetens på betalterminaler och tar i bästa fall hjälp av sitt kanalstöd för att hitta en passande 

lösning.  

 

7 Problem vid korttransaktioner 

Driftsäkerhet är en viktig parameter eftersom betallösningen består av en kritisk kedja där flera 

aktörer är inblandade och ska skicka information till varandra. Tidigare var driftstörningar relativt 

vanliga och leverantörerna hade stort fokus på att säkra kvaliteten i systemen. Nu ger både 

leverantörer och branschföreningar bilden av att systemen i en betallösning är mer stabila. Men det 

förekommer fortfarande problem med genomförande av köp via mobilnätsanslutna betalterminaler 

på grund av brister i de elektroniska kommunikationerna. Vid stora evenemang som festivaler och 

sportevent blir problemet extra synligt. 
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Företagare och länsstyrelser vittnar om att problemen successivt har minskat under senare år i takt 

med att fiberinfrastrukturen har byggts ut och fler företagare kan använda fasta internetaccesser. Det 

finns också en förhoppning hos bland annat leverantörerna av betalterminaler att problemen med 

överbelastning och yttäckning i GSM-näten ska minska i och med utbyggnaden av 4G. Telia byter till 

modernare 2G-hårdvara i sina basstationer i samband med att 4G-nätet byggs och Net4Mobility sätter 

in både 2G- och 4G-kort i sina basstationer. Det är oklart hur stor skillnad detta kommer att göra för 

korttransaktioner över GSM-näten.  

Branschföreningarna är tydliga med att problemen fortfarande måste lösas för att skapa bättre 

förutsättningar för de småföretagarna som inte kan använda fasta anslutningar.  

7.1 Överföringsproblem i GSM-näten är ett vanligt supportärende  

Leverantörerna av betalterminaler uppger att de supportärenden som de får in från företagare till stor 

del handlar om trasiga terminaler eller betalningar som inte kan genomföras på grund av problem 

med internetuppkopplingen. När det gäller GSM-terminaler handlar uppskattningsvis tre fjärdedelar 

av supportärendena om problem med uppkopplingen till de mobila kommunikationsnäten6. Även för 

3G-terminaler förekommer motsvarande problem. Det saknas uppgifter om hur stor andel av 

uppkopplingsproblemen som beror just på kapacitetsbrister i mobilnäten, men leverantörerna gör 

bedömningen att kapacitetsbrist är en vanlig orsak. 

Uppdatering av betalterminalernas mjukvara kräver större datakapacitet än korttransaktionerna, 

vilket kan orsaka problem även när näten inte är högt belastade. Problem med uppdateringar 

förekommer främst i GSM-näten.  

Ofta kan problemet med överföringarna kopplas samman med en hög belastning på mobilnäten. 

Kapacitetsproblemen visar sig genom att terminalerna inte får någon uppkoppling eller att 

transaktionerna misslyckas på grund av att svaret dröjer för länge. Enstaka företagare har även 

rapporterat att när mobilnäten blir överlastade så kan de inte heller använda betalterminaler som 

använder ADSL via radiolänk7.  

                                                           

 

6 Av ca 200 000 betalterminaler är max en tredjedel uppkopplade via mobilnät, d v s ca 65 000 st. Det är okänt hur 

stor andel av dessa som anmäler ett supportärende på ett år. Vissa terminaler kan antas orsaka flera 

supportärenden på ett år. Alla problem rapporteras sannolikt inte till leverantören. Det är därför svårt att 

uppskatta antalet felärenden orsakade av brister i elektroniska kommunikationsnät. 
7 Fast förbindelse mellan kunden och närmsta ADSL-mast, sedan radiolänk till stamnät. 
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Den höga belastningen förekommer i olika sammanhang där de mobila kommunikationsnäten inte är 

dimensionerade för ett stort antal samtidiga mobilanvändare: 

 Turistsäsonger i glesbygd.8 

o Exempelvis Öland, Gotland, Smögen, Åre, Arvidsjaur och många andra platser som 

får stora turistströmmar delar av året. 

 Evenemang, både i glesbygd och städer.9 

o Exempelvis Skansen i Stockholm, Liseberg i Göteborg, Svenska Rallyt i Värmland, 

Almedalsveckan i Visby, Swedish Open i Båstad, marknaden i Jokkmokk, 

skördefesten på Öland, Peace and Love i Borlänge. 

 

Problemen uppstår trots att en korttransaktion kräver mycket liten datakapacitet10 och de upplevs 

både med terminaler som använder GSM- och 3G-näten11.  

7.2 Orsak till problemen 

På transaktionens väg från betalterminal till kortutgivande bank kan flaskhalsar uppstå i det mobila 

accessnätet eller mellan master på väg till stamnätet och internet. Paket kan också tappas bort eller 

fördröjas på vägen genom internet. Den flaskhals som den här rapporten fokuserar på är den som 

finns i accessen mellan betalterminalen och basstationen. Problematiken att datapaket kan tappas bort 

på vägen genom internet ingår inte.  

Det vanligaste är att betalterminalerna använder GSM-näten/2G. GSM-näten i glesbebyggda områden 

är dimensionerade för ett relativt litet antal samtidiga användare. Dessa äldre nät har inte heller 

samma förutsättningar som 3G och 4G att hantera olika typer av dataströmmar för att begränsa 

fördröjningar och öka tjänstens kvalitet (Quality of Service). När antalet mobilanvändare i området 

mångdubblas räcker GSM-nätens kapacitet inte till.  

                                                           

 

8 Observera att listan enbart ger ett urval av exempel. 
9 Se föregående fotnot. 
10 30-40 kB per transaktion 
11 Informationen är bristfällig om 4G-abonnemang samt alternativa lösningar som Net1 , då få intervjuade 

företagare haft dessa lösningar 
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De flesta smarta telefoner använder idag 3G- och 4G-näten, men trafiken roamar över till GSM-näten 

när det blir hög belastning vilket får som konsekvens att korttransaktionerna i GSM-näten 

”konkurrerar” med konsumenternas upp- och nedladdning av musik, bilder, spel och filmer. 

 

8 Möjliga lösningar  

Om en kund kontaktar en återförsäljare därför att kortbetalningarna inte fungerar så är den första 

åtgärden att kontrollera om det är fel på terminalen eller anslutningen. Visar det sig att problemet 

ligger i mobilnätet så varierar det hur långt återförsäljarna går för att erbjuda en lösning. De flesta 

rekommenderar kunden att använda en fast internetanslutning om det är möjligt. Där endast mobil 

kommunikation finns tillgänglig försöker återförsäljaren i allmänhet att med hjälp av täckningskartor 

guida kunderna i valet av den lämpligaste mobiloperatören.  

På en principiell nivå visar kartläggningen fyra huvudalternativ för att lösa eller komma runt 

problemen med bristande datakapacitet för mobilt anslutna betalterminaler. 

 Tillfällig utökning av kapaciteten i mobilnäten.  

 Användning av fasta internetaccesser. 

 Ersätta GSM med modernare teknik med högre dataöverföringskapacitet och tjänstekvalitet. 

 Användning av andra radiobaserade infrastrukturer som flertalet konsumenter saknar tillgång 

till. 

 

8.1 Tillfällig utökning av kapaciteten i mobilnäten för ett evenemang 

När det gäller evenemang, där det är allmänt känt att problem uppstår även om det vanligen finns 

mobiltäckning, försöker man ofta lösa problemet genom en dialog mellan olika aktörer.  

Det förekommer att kommunintressenter, arrangörer eller betalterminalleverantörer kontaktar 

operatörerna för att hitta en tillfällig lösning för ett evenemang. Det ligger ofta i allas intresse att 

kommunikation och kortbetalningar ska fungera. Ett gott exempel är hur IT Norrbotten har inventerat 

planerade evenemang i olika kommuner för att kunna informera och ställa krav på operatörerna. 
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Operatörerna kan välja att sätta ut en mastvagn12 eller att tillfälligt utöka kapaciteten i en basstation. 

Varje operatör har sina mastvagnar och tar ställning till var de ska användas.  

Uppställning av en portabel basstation/mastvagn kräver tillstånd13 från festivalarrangör och/eller 

kommunen. I de fall nödvändiga tillstånd inte ges kan mastvagnen inte sättas ut. 

Vissa evenemang är spridda över en så stor yta, exempelvis Svenska Rallyt, att en mastvagn inte kan 

betjäna hela området. Då kan kombinationer av mastvagn och tillfällig uppgradering av en basstation 

krävas. Behov och åtgärder bedöms av operatörerna.  

8.2 Användning av fasta internetaccesser  

Det förekommer också att betalterminalleverantörerna, vars kunder vill kunna ta betalt med kort, ber 

arrangören av ett evenemang om att sätta upp ett fastnätsanslutet wifi. Då används fiber eller annan 

fast infrastruktur för att skapa ett wifi som bärbara betalterminaler kan kopplas upp mot. Ett exempel 

är det internationella scoutlägret Jamboree som hölls i Rinkaby i Kristianstads kommun 2011. Där 

byggdes ett wifi-nät för att bl a möjliggöra kontantlösa betalningar.  

Mer permanenta wifi-lösningar finns eller planeras på andra håll, exempelvis Utö i Stockholms 

skärgård och Saxnäs i Vilhelmina kommun, där kommun och lokalt näringsliv valt att komplettera de 

mobila näten med wifi-nätverk för att frigöra datakapacitet för betalningar.  I Saxnäs har man för 

avsikt att även använda andra typer av betalningssätt som t ex Swish.  

I takt med att fiberinfrastrukturen byggs ut i glesbygd så kan allt fler företagare byta till en fast 

fiberaccess för sitt bredbandsabonnemang. Företagare som vill ha bärbara terminaler väljer då 

modeller som kan kommunicera via wifi/bluetooth.  

8.3 Ersätta GSM med modernare teknik 

Den GSM-teknik (2G) som de flesta mobilanslutna betalterminalerna använder har begränsad 

kapacitet för dataöverföring, ca 30-100 kbit/s. 3G uppges i allmänhet ha 40 gånger så hög kapacitet 

men trots det förekommer problem med kortbetalningar över dessa nät exempelvis vid evenemang. 

                                                           

 

12 En mastvagn är en portabel basstation som kan användas för att förstärka mobilnäten vid krissituationer eller 

när det finns behov av extra kapacitet t ex vid evenemang. 
13 Ex tillfälligt bygglov från kommunen kan ha handläggningstid på 4 veckor eller mer. 
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Med 4G ska enligt standarden minst 100 Mbit/s erbjudas. 4G har dessutom bättre förutsättningar för 

att hantera hög belastning i näten utan att datapaketen fördröjs eller tappas bort.  

Näten har olika stor yttäckning och GSM/2G-näten är ännu så länge de mest utbyggda, men målet är 

enligt mobiloperatörernas marknadsföring att 4G ska få liknande yttäckning 2016.   

Nästa generations mobiltelefoni, 5G, väntas inte förrän tidigast 2020.  

Utrullningen av 4G erbjuder möjligheter på flera håll i landet där fungerande alternativ tidigare har 

saknats. Flera orter i glesbygden har redan nåtts av 4G-utbyggnaden, men i dagsläget saknas ett brett 

utbud av 4G-terminaler hos leverantörerna. De lösningar som kartläggningen har identifierat och som 

kan tillämpas redan idag är: 

 Uppkoppling via smart telefon eller surfplatta och en särskilt framtagen terminal. Både nya 

aktörer som iZettle och etablerade leverantörer som Verifone och Ingenico erbjuder lösningar. 

IZettles lösning omfattar en app och en liten betalterminal som ansluts till en smart telefon eller 

surfplatta. Dessutom behöver användaren ett 4G-abonnemang till sin smarta telefon/surfplatta. 

Smarta telefoner använder i allmänhet 3G- och 4G-näten (terminalen väljer bästa tillgängliga 

nät), men de kan också kopplas upp till ett wifi.   

 Uppkoppling via 4G-router och en standardterminal. De flesta återförsäljare erbjuder 

betalterminaler som kan kopplas upp via wifi eller kabel till en router som kommunicerar över 

4G, men det saknas färdiga paketeringar för hela lösningen (terminal + router). Routern och 4G-

abonnemanget måste i dagsläget köpas hos en kommunikationsleverantör, t ex Telia, Telenor, 

Tele2. En router kan också köpas separat hos återförsäljare såsom Mediamarkt, Dustin och 

NetonNet.  Vissa företagare skulle troligen uppleva det som en nackdel att behöva betala både 

för betalterminalen och 4G-routern. En 4G router kostar i dagsläget mellan 500 och 2000 kronor. 

Dessutom är abonnemanget dyrare än GSM där återförsäljarna har förhandlat fram förmånliga 

M2M-abonnemang till lågt pris. Motsvarande upplägg saknas ännu för 4G.  

 En annan möjlighet är att använda intenetdelningen på sin smartphone för att koppla upp en 

betalterminal via wifi. Denna lösning marknadsförs inte av leverantörerna och är troligen 

ovanlig. 

Bland både företagare och leverantörer uttrycks dock viss skepsis till säkerheten och stabiliteten i 4G-

näten, eftersom tekniken är ny och relativt oprövad. A-focus bedömning är att denna skepsis kommer 

att avta i takt med att 4G används av fler, både privat och i näringslivet. 
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8.4 Användning av andra radiobaserade infrastrukturer 

För att komma runt problemet med att betaltransaktionerna konkurrerar med konsumenternas 

”nöjessurfande” så kan alternativa infrastrukturer användas. De två existerande alternativ som har 

framkommit i denna kartläggning är 

 450MHz-nätet. Operatören Net1 erbjuder både vanliga surf-abonnemang och maskin-till-

maskin-abonnemang (M2M) i sitt 450 MHz-nät. Idag är nätet byggt med CDMA14-teknik, men 

det ska migreras till LTE-teknik vilket ger högre datakapacitet samt ökade möjligheter att styra 

tjänstekvaliteten (QoS). Inga betalterminaler är idag kompatibla med 450-bandet utan 

terminalerna kopplas upp via Net1:s router. Fördelen med 450-nätet är yttäckningen samt att 

viss prioritet kan ges till M2M-trafiken fram till basstationen. Problem med överbelastning kan 

förekomma även i detta nät när många abonnenter är på samma plats. Idag erbjuder Net1 ett 

M2M-abonnemang med router för betalterminaler. Babs Paylink har tagit in det som ersättning 

för PSTN15 när de fasar ut gamla terminaler ur sitt sortiment. Lösningen marknadsförs dock inte 

aktivt av Net1 idag.  

 Bredband via satellit. Till följd av att Sverige har så väl utbyggda mobilnät är 

bredbandskommunikation via satellit ett ovanligt alternativ i Sverige Sedan två år tillbaka är 

det möjligt att få tillgång till en fast anslutning i det så kallade ka-bandet och därmed nå 

hastigheter på 20 Mbit/s nerlänk och 6 Mbit/s upplänk. Genom att hela Sverige täcks med 

satelliten kan det vara ett möjligt alternativ för områden där annan infrastruktur saknas, 

exempelvis i fjällvärlden. I Sverige säljs detta erbjudande genom varumärket Tooway som 

levererar tjänsten via en parabolantenn och ett satellitmodem. Betalterminalen skulle i denna 

lösning kunna anslutas direkt via satellitmodemet eller via en fast eller trådlös router. På ett 

fåtal platser i Sverige har betalterminaler anslutits via wifi till den fasta satellitlösningen.  

Båda alternativen är lämpligast för stationära verksamheter, eftersom det krävs en mottagare och/eller 

router utöver betalterminalen. Net1:s router kan dock tas med i ett fordon eller till ett evenemang.  

Lösningar som Net1 och satellit ses idag allmänt som ”undantagslösningar” som endast tillämpas där 

4G eller fast anslutning inte är möjliga alternativ. 

                                                           

 

14 CDMA, Code Division Multiple Access 
15 PSTN, Public Switched Telephony Network syftar på det fasta kopparnätet. 
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Andra M2M-lösningar skulle också vara möjliga, förutsatt att de inte använder 2G-näten för access till 

basstationen. I det arbete som pågår för att utreda den framtida användningen av 700 MHz-nätet har 

det framkommit tidiga tankar om att reservera en del för M2M-kommunikation. 700 MHz skulle 

kunna bli ytterligare ett alternativ för att ansluta betalterminalerna, men det skulle sannolikt kräva 

anslutning via modem/router (jfr Net1 ovan).  

8.5 Offline-transaktioner kan vara en kortsiktig lösning för vissa företagare 

En tillfällig lösning, som inte kan tillämpas av alla, är offline-transaktioner. Det innebär att 

betaltransaktionen lagras i betalterminalen till dess att terminalen lyckas få kontakt med 

kortutgivande bank. Lösningen har flera begränsningar: 

 Om en betalterminal med lagrade offline-transaktioner går sönder innan transaktionerna 

skickats vidare, kan det innebära att företagaren går miste om värdet på dessa transaktioner16. 

 Kundens kan inte se betalningen i sitt saldo förrän transaktionen når banken, vilket kan dröja. 

 Alla typer av betalkort, som Maestro, accepteras inte för offline-transaktioner. 

 Antalet offline-transaktioner och det sammanlagda värdet på lagrade offline-transaktioner är 

begränsat, vilket för de flesta företagare innebär att de inte klarar en hel dag på offline. 

 Inlösande bank kan ha en policy som gör att vissa verksamhetstyper inte får genomföra några 

offline-transaktioner alls. Kortutgivande bank kan också ha regler för att vissa korttyper som 

exempelvis Maestro, Visa electron och Bankkort Visa Ung inte kan göra köp offline eftersom 

man inte kan kontrollera om pengar finns på kontot. Detta är vanligt för kort som utfärdas till 

barn och ungdomar. 

 Kassakopplade betalterminaler där kommunikationen mellan betalterminal och kontrollenhet 

också är beroende av det mobila kommunikationsnätet17 kan inte leverera något kvitto när 

uppkoppling saknas och därmed kan köpet inte genomföras.  

 

  

                                                           

 

16 Det kan vara en förhandlingsfråga med banken, vem som ska stå risken för offline-transaktionerna.  
17 Exempelvis därför att kontrollenheten finns på en annan ort än betalterminalen.  
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8.6 Sammanfattning av möjliga lösningar 

Tillgänglig anslutning Möjlig lösning Kommentar 

Fast internetaccess 

 

Stationär terminal, ansluten 

med kabel; 

Bärbar terminal ansluten med   

t ex wifi. 

Lösningen påverkas inte av hög 

belastning på mobilnätens 

basstationer. 

2G nät Anslutning via en betalterminal 

med inbyggt 2G (SIM-kort i 

terminalen). Betalterminalen 

kopplas direkt ut på mobilnätet 

och kan bäras runt obehindrat 

så länge det finns 

mobiltäckning.   

Lösningen påverkas av hög 

belastning på mobilnätet. Vid 

turistsäsong, evenemang, 

marknader o s v kan 2G nätet 

bli överbelastat. 

3G nät Anslutning via en betalterminal 

med inbyggt 3G (SIM-kort i 

terminalen). Betalterminalen 

kopplas direkt upp mot 

mobilnätet och kan bäras runt 

obehindrat så länge det finns 

mobiltäckning. Terminalen 

roamar över till 2G när inte 3G 

nätet är tillgängligt. 

Lösningen påverkas av hög 

belastning på mobilnätet. Vid 

turistsäsong, evenemang, 

marknader o s v. kan både 3G 

och 2G nätet blir överbelastat. 

3G-nätet har mindre geografisk 

täckning än 2G och planerna för 

4G. 

4G-nät Anslutning via en 4G-router + 

antingen stationär betalterminal 

via kabel eller bärbar 

betalterminal via t ex wifi; 

Anslutning via en smart telefon 

eller surfplatta med 4G-

abonnemang + en app och 

särskilt anpassad betalterminal 

Utbud av traditionella 

betalterminaler med inbyggt 4G 

saknas på marknaden. 
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(lösningen kan också anslutas 

via wifi till en fast access samt 

använda 3G nätet); 

Anslutning via en smart 

telefons internetdelning + en 

traditionell stationär/bärbar 

betalterminal via wifi. 

 

 

 

Anslutning av en traditionell 

terminal via den smarta 

telefonens internetdelning är en 

möjlig men inte så vanlig 

lösning.  

Net1 450 MHz-nät Stationär terminal, ansluten 

med kabel till ett modem/router 

från Net1; 

Bärbar terminal ansluten med t 

ex wifi till ett modem/router 

från Net1. 

Påverkas inte av hög belastning 

på de mobilnät som den stora 

massan av konsumenter 

använder (2G, 3G, 4G), men 

även i detta nät kan problem 

med överbelastning 

förekomma. 

Satellit Stationär terminal, ansluten 

med kabel till ett modem/router 

från Tooway; 

Bärbar terminal ansluten med   

t ex wifi till ett modem/router 

från Tooway. 

Inga kända problem med 

överbelastning av nät.  

En lösning för platser där annan 

kommunikation saknas. 

Används t ex i fjällvärlden. 

Kräver fri sikt till satelliten. 

 

9 Forskning och internationell utblick 

A-focus har inte funnit några forskningsprojekt med relevans för kartläggningen. Problemen med hög 

belastning och fördröjningar i mobilnäten är kända och kan till stor del hanteras idag i 4G-näten bl a 

genom befintliga tekniker för att styra tjänstekvaliteten (QoS, Quality of Service).  

Återförsäljare av betalterminaler vittnar om att en övergång till 4G terminaler ännu inte är en 

prioriterad fråga för internationella tillverkare. Utbyggnaden av 4G-nät har kommit olika långt i olika 

länder vilket påverkar tillverkarnas intresse för att lansera nya modeller.  



24        

Mobiloperatörerna i Europa, USA, Asien och övriga världen bygger 4G-nät (LTE) för olika 

frekvensband.  Svenska operatörer har en tradition av att harmonisera sin frekvensanvändning med 

Europa18, som har liknande frekvensanvändning som Asien.  Endast 2600 MHz är gemensam för både 

Europa, Asien och USA.  

En betalterminal som säljs på flera marknader bör ha stöd för relevanta frekvenser i de länder där den 

ska användas19. Det förekommer att olika modeller av en terminal marknadsförs i olika länder.  

10 Trösklar för förändring 

Under kartläggningen har det framkommit flera faktorer som kan förklara varför mobilnätsanslutna 

betalterminaler fortfarande använder GSM-näten i så hög utsträckning. 

 När de mobila betalterminalerna som använder GSM-näten var nya förekom diskussioner om 

var problemet låg när betalningar inte kunde genomföras. Senare visade det sig att problemen 

ofta låg i kommunikationsnäten vilka terminalleverantörerna inte anser sig kunna påverka (se 

sista punkten i detta kapitel).  

 Vissa leverantörer upplever att kunderna har vant sig vid att det är problem med 

datakapaciteten i GSM-näten och att därför har klagomålen minskat. Problemet mildras också 

något för de kunder som kan använda offline-transaktioner. Det minskar leverantörernas 

motivation att erbjuda terminaler som kan använda modernare nät. Alla klagomål kommer inte 

fram till tillverkarna av terminaler, om inte säljkanalerna förmedlar dem.  

 Betalterminalernas livscykel är lång och intresset för vilken teknik betalterminalerna använder 

är lågt, särskilt hos små företagare. De teknikval som en gång gjorts lever kvar så länge inte 

allvarliga problem uppstår.  Då det saknas efterfrågan från kunderna på 4G-terminaler så 

prioriteras inte ett teknikskifte av leverantörer och återförsäljare av betalterminaler.  

 Leverantörerna måste ha en supportorganisation för de terminaler som de erbjuder. Det kräver 

mer resurser om många tekniker ska stödjas. Att införa 4G-terminaler skulle sannolikt innebära 

ökade kostnader.  

                                                           

 

18 Frekvensband för LTE/4G i Europa är 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz och 2600 MHz. 
19 Ett exempel på att tillverkare inte alltid prioriterat svenska frekvenser är när Apple lanserade en iphone 5 i 

Sverige som inte kunde använda svenska 4G-nät. 
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 En leverantör kan ha gjort ett grundläggande teknikval (för utveckling av mjukvara i 

terminalerna, investering i en nätlösning, långtgående avtal med en eller två operatörer mm) 

som blir en tröskel för att växla till ny teknik.  

 Kunskap saknas hos både köpare och säljare om alternativa kommunikationslösningar. Vissa 

känner oro för att 4G inte ska vara lika stabilt och säkert20 som mer mogna tekniker. Det är en 

extra stor utmaning att välja moderna tekniklösningar när köpeavtalet för betalterminalen 

tecknas på banken i samband med att inlösenavtal tecknas. Bankpersonalen är inte lika kunniga 

om betalterminaler och uppkopplingar som de specialiserade återförsäljarna. Bankpersonalens 

primära arbetsuppgift i sammanhanget är att sälja inlösenavtalet.   

 Leverantörerna ser det inte som sitt ansvar att driva informationskampanjer om olika 

anslutningsformer. Det kräver både kunskap och marknadsföringsmuskler. De ger sina kunder 

rådgivning efter bästa förmåga, vid försäljning eller klagomål. Råden begränsas till att gälla de 

terminaler som finns i det egna sortimentet.  

 Kunderna är priskänsliga och GSM/GPRS är en mogen teknik med god yttäckning som upplevs 

prisvärd. Betaltransaktionerna kräver inte hög datakapacitet vilket gör att lösningen fungerar så 

länge näten inte är överbelastade. Ny teknik förväntas av både kunder och återförsäljare bli 

dyrare.  

 Ett tydligt ansvar för att lösa problemen saknas. Kartläggningen visar att ansvaret för att lösa 

problemen med betaltransaktioner vid hög belastning inte fångas upp fullt ut av någon aktör. 

Terminalleverantörer, återförsäljare och operatörer fokuserar på sina kärnområden. Det finns 

behov både av att sprida information om befintliga alternativ och av att hitta långsiktiga 

tekniska lösningar. Synen på vilka som borde ta ett ansvar för att sprida information eller verka 

för långsiktiga lösningar varierar.  

o Branschorganisationerna för handel och turism anser att återförsäljarna av terminaler 

borde informera företagarna vid köp.  

o Återförsäljarna ser det delvis som sitt ansvar, men även som kundernas eget ansvar 

att läsa på om alternativa teknikval.  

o När företagarna får problem kontaktar de till slut ofta kommunen, varför 

näringslivschefen också omnämns som möjlig källa för information till företagarna.  

                                                           

 

20 Det är stora säkerhetskrav på korttransaktioner och det förefaller vara oklart för kunderna vilka krav som ställs 

på terminalen och vilka som ställs på kommunikationen.  
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o Flera parter anser att tillverkarna av betalterminaler bör ta ett proaktivt ansvar för att 

utveckla 4G-terminaler.   

o Operatörerna anses allmänt bära ansvar för att lösa kapacitetsproblemen under 

turistsäsong och vid evenemang genom tillfällig eller permanent nätutbyggnad.  

o PTS intresse för frågan uppskattas, främst av kommuner och branschorganisationer.  

 

11 Problemen kan kopplas till infrastrukturerna eller till 

terminalerna 

Problemet med kortbetalningarna belyser flera kända problem kopplade till infrastrukturerna för 

elektroniska kommunikationer. Det är problem som tillverkare och återförsäljare av betalterminaler 

inte kan påverka. Här sammanfattar vi de vanligaste: 

 De befintliga infrastrukturerna motsvarar inte företagares och konsumenters behov av 

yttäckning för att kunna använda tjänster överallt där de befinner sig. 

 Det saknas tillräcklig dataöverföringskapacitet för de tjänster som konsumenter och företag 

använder idag. Det kan finnas få permanentboende innevånare på en turistort vilket gör att 

behovet är helt säsongsberoende.  

 Turistorter/områden kan ligga långt från centralort och fiberstråk vilket gör att fiberutbyggnad 

dröjer eller uteblir21.  

 Ekonomin och juridiken med bygglov och ledningsrätt upplevs av flera operatörer som ett 

allvarligt problem för investeringsvilja och utbyggnadstakt. 

 I glesbygd finns dessutom fortfarande ett robusthetsproblem, där stormar eller avgrävningar 

kan få stora konsekvenser på internetaccesser och kortbetalningar.   

 

De problem som leverantörer och återförsäljare själva kan påverka handlar bland annat om utbudet 

och information till kunderna om alternativa lösningar. Information från återförsäljare eller andra 

                                                           

 

21 Vissa företagare i glesbygd kan åberopa USO (Universal Service Obligation) för att få tillgång till en 

telefonilösning till sitt fasta verksamhetsställe. Kanske finns då även rätten att få internetuppkoppling med en 

nedladdningshastighet om minst 1 Mbit/s. En sameby där verksamhet pågår endast del av året har exempelvis 

bedömts som ett fast verksamhetsställe (källa: PTS).  
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aktörer kan också påverka kundernas efterfrågan på ett bredare utbud av betalterminaler för 4G/LTE 

eller andra tekniker.  

Problemens koppling till antingen infrastruktur eller betalterminaler är sammanfattad i bilden nedan: 

 

Bild 3: Sammanfattning av problem och hinder med koppling till infrastruktur respektive 

terminal. 

12 Omvärldsförändringar kan öppna ”fönster” för ett teknikskifte 

Vid arbetet med kartläggningen har det framkommit att det finns ett antal tidsfönster för att byta 

teknik för betalterminalerna. 

 Övergången till kontaktlösa kort (NFC, Near Field Communication)22 innebär att en mängd 

betalterminaler kommer att bytas ut kommande år. Skiftet har redan startat. I samband med det 

teknikskiftet finns också möjlighet att se över vilka infrastrukturer som används för att ansluta 

bärbara terminaler till internet. En brist i sammanhanget är att de NFC-kompatibla terminaler 

som finns på marknaden idag kan kommunicera över 2G- och 3G-nät, men inte 4G.  

                                                           

 

22 NFC är en överföringsmetod för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor (1-2 cm). Tekniken används idag 

i hotellrumsnycklar samt i kort för buss och tunnelbana.  

Infrastrukturen 

Terminalen 

• Mobilnätens yttäckning 

• Mobilnätens 
dimensionering 

• Utbyggnad fast bredband 

• Operatörers 
investeringsvilja 

• Robusthetsproblem 

• Begränsat terminalutbud 
för alternativa tekniker 

• Bristande kunskap om 
alternativ 

• Bristande efterfrågan på 
alternativa tekniker 
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 Marknaden går från affärsupplägg där företagaren köper sin betalterminal, till upplägg där 

företagaren hyr en kortbetalningsfunktion. Det innebär att terminalleverantören ansvarar för att 

tillhandahålla en fungerande betalterminal, inklusive felavhjälpning och utbyte av trasiga eller 

omoderna terminaler. Det lämnar en öppning för leverantörer som vill genomföra 

teknikskiften. Det kräver dock att leverantörerna känner ett ansvar även för val av teknik för 

internetaccessen och att kostnaden för 4G-terminaler och -abonnemang inte blir kännbart 

dyrare för kunderna.  

 

13 A-focus slutsatser  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fiberutbyggnaden gör att problemen med kortbetalningar 

minskar för de fasta näringsställen som nås av utbyggnaden. Fiberutbyggnaden har fokus på områden 

med fasta anslutningar där folk bor och där det finns fasta näringsställen. Det gör att områden med 

säsongsboenden, fritidshusområden och tillfälliga verksamhetsområden inte omfattas primärt av den 

utbyggnaden. Inte heller t ex campingplatser, vägkrogar m fl.  

Problemen vid tillfälliga evenemang kommer också att kvarstå om inte arrangörerna kan sätta upp ett 

trådlöst nätverk för att ansluta betalterminalerna. För många mobila företagare kvarstår problemet så 

länge det saknas ett bredare utbud av terminaler som använder 4G eller en annan infrastruktur med 

god yttäckning och kapacitet. Det finns terminaler som använder 3G, men kartläggningen visar att 

problem förekommer även i detta nät som dessutom har en mindre yttäckning än GSM. Utbudet av 

4G-terminaler är begränsat och inte anpassat för alla typer av verksamheter.  

A-focus bedömning är att mobiloperatörernas 4G-nät (LTE) samt Net1:s 450-nät är de mest 

lättillgängliga alternativen. De verksamheter som har möjlighet att skaffa en router kan redan idag 

använda både 4G eller Net1:s nät. De högre kostnaderna för abonnemang eller utrustning kan dock 

utgöra en tröskel för verksamheter med låg omsättning eller marginal. 

Det är värt att notera att vid extremt hög belastning på mobilnäten, exempelvis vid evenemang, så 

skulle problem med kortbetalningar kunna förekomma även för 4G och Net1. Det saknas erfarenhet 

av detta i dagsläget men eftersom en betaltransaktion drar en väldigt liten datamängd jämfört med 

film, musik och bilder så borde problemen minska med dessa tekniker. Beroende på 

dimensioneringen av basstationerna så varierar gränserna för hur många samtidiga användare som de 

klarar. Det är också oklart huruvida de aktuella verksamhetsställena faktiskt kommer att bli täckta av 

de kommande utbyggnaderna av mobilnäten. På vissa ställen i glesbygdsområden kommer 
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problemen med täckningen sannolikt att kvarstå, då mobiloperatörerna inte kommer att finna det 

tillräckligt motiverat att bygga ut där. Hur omfattande det problemet blir kommer att visa först när 

4G-utbyggnaden är klar. 

Alternativet att koppla upp en betalterminal via satellit bedömer vi vara en lösning för platser som 

helt saknar mobiltäckning.  

Små verksamheter kan komma långt med de ”smarta telefon-hybrider” som erbjuds idag till relativt 

låg kostnad, d v s där en smart telefon eller surfplatta i kombination med en app och en extra dosa 

tillhandahåller både betallösning och kommunikation över 3G eller 4G.  

Det saknas en vilja hos tillverkarna av betalterminaler att lansera 4G-terminaler eftersom de uppfattar 

att efterfrågan ännu är liten.  Det är troligt att det inom ett par år, när näten är fullt utbyggda och både 

leverantörer och kunder har fått ett större förtroende för tekniken, kommer att erbjudas traditionella 

betalterminaler med ”inbyggt 4G” på marknaden. För att använda bandet 450 MHz kommer det 

sannolikt även i fortsättningen att krävas en router.  

För att skynda på utvecklingen skulle det krävas en tydligare efterfrågan på 4G-terminaler från 

kunderna och en medvetenhet hos återförsäljare och tillverkare om att efterfrågan är stark. 

Återförsäljarna skulle också kunna efterfråga anpassade M2M-abonnemang för betallösningar från 

operatörerna för att paketera de mobila betalterminalerna med.  

Intressenter som PTS, Länsstyrelserna och näringslivschefer skulle kunna ta en roll för att informera 

företagarna om vilka alternativa lösningar som finns för mobilanslutna betalterminaler.  
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Bilaga 1 – Utbudet av betalterminaler 

I tabellen nedan visas en översikt över de vanligaste modellerna på marknaden. Informationen är 

baserad på publicerat material. 

Terminal/ 

(Tillverkare) Ex på återförsäljare 2G 3G 4G
23

 Fast
24

 Wifi
25

 

NFC 

förberedd
26

 

iWL220 

(Ingenico) Nets x x     

iCT220E 

(Ingenico) Nets    x  x 

iWL250 

(Ingenico) 

Samport, popitbolaget, 

Enetto x x    x 

iCT250E 

(Ingenico) Nets, Samport    x  x 

iPP350 

(Ingenico) Nets, Samport      x 

iUN (Ingenico) Nets    x  x 

iSMP 

(Ingenico) Nets, Samport  x x  x x 

S900   (PAX) Samport x x    x 

                                                           

 

23 4G = terminaler som ansluts via företagarens smarta telefon/surfplatta. Telefonen/plattan väljer själv bästa 

tillgängliga nät beroende på var man befinner sig och vilket abonnemang man har. De kan därför använda 2G, 3G 

eller 4G och även kopplas upp via wifi. 

24 Fast = terminalen ansluts genom en kabel t ex Ethernet till en router som i sin tur ger internetaccess via fast eller 

mobilt bredband. 

25 Wifi = terminalen ansluts via wifi till en router som i sin tur ger internetaccess via fast eller mobilt bredband. 

26 Enligt publicerat marknadsföringsmaterial - NFC = Near field communication, kontaktlösa kort 
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S800 (PAX) Samport    x  x 

S300 (PAX) Samport    x  x 

Xenta 

(Verifone) Verifone, Babs    x   

Vx680 

(Verifone) Verifone, Babs x    x x 

Vx520 

(Verifone) Verifone, Babs    x  x 

Vx820 

(Verifone) 

Verifone, Babs, 

Payzone    x  x 

Yomani 

(Verifone) Verifone    x  x 

Babs micro 

/Verifone pay 

(Verifone) Verifone, Babs  x x  x  

Izettle Izettle, Telia mfl.  x x  x  

T103P    

(West int.) 

Open 

solution/Payzone  x   x x 

T103      

(West int.) 

Open 

solution/Payzone    x  x 

8006       

(West int.) 

Open 

solution/Payzone    x   x 

 T4220 

(Hypercom) 

Kortterminaler.se via 

Open Solution    x   

M4230 

(Hypercom) 

Kortterminaler.se via 

Open Solution x      

M4100 

(Hypercom) 

Kortterminaler.se via 

Open Solution x      
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Bilaga 2 – Källor 

 

Hemsidor 

www.babspaylink.se  

www.ecb.europa.eu  

www.emvco.com    

www.dustin.se 

www.handelsbanken.se  

www.izettle.com/se 

www.netonnet.se  

www.nets.eu/se  

www.mediamarkt.se 

www.opensolution.se  

www.payzone.se  

www.popitbolaget.se 

www.pts.se  

www.riksdagen.se 

www.samport.se  

www.skatteverket.se  

www.svenskhandel.se  

www.swedbank.se 

www.tele2.se  

www.telenor.se 

www.telia.se 

www.teller.se  

www.verifone.se 

www.visita.se  

www.westint.se  

www.wirelessmaingate.com 
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Intervjuer och avstämningar 

Länsstyrelser och kommuner 

Länsstyrelsen i Blekinge 

Länsstyrelsen i Dalarna 

Länsstyrelsen i Kalmar 

Länsstyrelsen i Stockholm 

Länsstyrelsen i Värmland 

Länsstyrelsen i Västerbotten 

Länsstyrelsen i Västernorrland  

Älvdalens kommun 

Malungs Kommun 

Vansbro kommun 

IT Norrbotten 

 

Köpare av betalterminaler, föreningar och branschorganisationer 

Fjätervålens skidanläggning 

Grövelsjöns turistförening 

Handlarna i Vitsand 

Hela Sverige ska leva/Länsbygderåd Kalmar 

Höljes Lanthandel AB 

Skelleftebränslen AB 

Svenska Turistföreningen, STF 

Svensk Handel 

Företagare på Hasselö  

Utposten 

Visita 

Ölands intresseförening Norra  

Östervallskog Lanthandel 
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Leverantörer och återförsäljare 

Babs Paylink 

iZettle 

Open solutions 

Verifone (fd Point) 

West International 

 

Övriga  

Huawei Technologies 

Jan Markendahl, KTH@Wireless 

Net1 

PTS – Konsumentmarknadsavdelningen 

PTS – Spektrumavdelningen 


