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PTS arbete med att öka kunskapen om hur 
betalterminaler fungerar i mobilnäten.  

PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och 
post. Det är i första hand kommersiella aktörer, det vill säga operatörerna, som 
ska tillhandahålla ett bra utbud av tjänster till hushåll och företag. En mycket 
viktig del av PTS arbete är att med olika insatser verka för att bredbandsmålen 
och regeringens bredbandsstrategi förverkligas, inte minst genom en utbyggnad 
av näten för mobilt bredband. 

Bakgrund 

I PTS promemoria till regeringen den 11 juni 2014 om åtgärder för ökad 
mobiltäckning konstaterar myndigheten att marknaden för mobil 
kommunikation utvecklas mycket snabbt och introduktionen av de så kallade 
smarta telefonerna har medfört en fortsatt kraftig ökning av datatrafiken i 
mobilnäten. Av PTS rapport Svensk telemarknad1 framgår att 35 procent mer 
data överfördes i mobilnäten 2014 i jämförelse med 2013. 

Det är viktigt att kunna nyttja kommunikationstjänster i många olika 
sammanhang och inte bara i hemmet eller på arbetsplatsen. Mobiltäckning är 
exempelvis viktigt för att kunna utföra betalningar eller kunna ringa i 
fjällvärlden. 

Inom ramen för PTS regeringsuppdrag för 2013 om statistikinsamling2 
redovisade PTS hur arbetet för ökad mobiltäckning kan bedrivas på lång sikt. 
Som en komplettering av den plan som redovisades presenterade PTS en lista 

                                                 

1 Svensk telemarknad första halvåret 2014, PTS-ER 2015:19, sid 42 
2 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät, PTS-ER-2014:11, 
N2013/2538/ITP 
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på 11 punkter med mer kortsiktiga åtgärder för ökad mobiltäckning. Då PTS 
har fått information om att kortbetalningar med mobilnätsanslutna 
betalterminaler inte alltid kan genomföras under turistsäsong i glesbygd och vid 
evenemang med många besökare var en av dessa punkter - Ökad kunskap om 
betalterminaler i mobilnäten.  

Kartläggning om alternativa anslutningstekniker för 

betalterminaler  

Det är av stor vikt för tillgången till samhällsservice och tillväxt i hela landet att 
småföretagare kan ta betalt av sina kunder och att denna funktion fungerar året 
om trots belastningstoppar i näten. 

På uppdrag av PTS har konsultföretaget A-focus gjort en kartläggning och tagit 
fram rapporten ”Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler”(bilaga 1). 
Avsikten med kartläggningen har varit att kartlägga problembilden, vilka 
alternativa tekniker för anslutning av betalterminaler det finns och vilka hinder 
som finns för att dessa lösningar ska nå ut till kund. Utgångspunkten har varit 
att PTS ska få ett underlag för att ta fram kommunikationsmaterial riktat till de 
kunder av betalterminaler som upplever problem med dagens lösningar samt 
för PTS dialog med leverantörer.  

PTS slutsatser utifrån det som framkommit i rapporten 

Rapporten visar att problemen med mobilnätsanslutna betalterminaler är störst 
i glesbygd, men att de minskar för fasta verksamhetsställen i takt med 
fiberutbyggnaden. Mobila verksamheter och företagare som använder 
mobilanslutna betalterminaler under evenemang (oavsett ort) har fortsatta 
problem med kortbetalningarna.  

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. 

Utifrån rapporten ser PTS fyra huvudalternativ för att komma runt problemen 
med bristande datakapacitet för mobilnätsanslutna betalterminaler:  

 tillfällig utökning av kapaciteten i mobilnäten  

 användning av fasta internetaccesser  

 ersätta 2G- och 3G-teknik med modernare radiobaserad teknik för att 
ansluta betalterminalerna till internet 

 användning av andra radiobaserade infrastrukturer som flertalet av 
konsumenter idag saknar tillgång till 
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Idag är mobiloperatörernas 4G-nät och Net1:s 450-MHz nät de mest 
tillgängliga radiobaserade alternativen. De verksamheter som införskaffar en 
router kan redan använda dessa infrastrukturer. Betalterminaler med integrerade 
SIM-kort för 4G samt terminaler anpassade för 450-bandet saknas helt idag. 
Det finns däremot enklare kortläsare som kopplas till en smart telefon/platta 
samt en mobilapplikation. Dessa kan kommunicera över 4G, under 
förutsättning att den smarta telefonen/plattan har ett mobilabonnemang för 
4G. 

PTS analys är att det redan idag finns lösningar på de problem som upplevs 
men att information saknas bland kunderna om vilka lösningarna är. Att 
använda sig av 4G-näten ser ut att kunna lösa en stor del av problemen med 
mobiluppkopplade betalterminaler, särskilt eftersom 4G-nätet under 2016 enligt 
operatörernas marknadskommunikation kommer att ha en lika stor yttäckning 
som 2G-näten har idag. Sverige ligger i framkant vad gäller utbyggnad av 4G 
och det är inte osannolikt att det i framtiden kommer att finnas betalterminaler 
med integrerade SIM-kort när efterfrågan på denna teknik ökar i fler länder. 

Problemet med tillfälliga kapacitetstoppar vid evenemang och marknader kan i 
en del fall lösa sig genom att kommuner och evenemangsarrangörer tidigt tar en 
diskussion med mobiloperatörerna om kommande aktiviteter. Operatörerna har 
då möjlighet att ta ställning till om de tillfälligt vill/kan utöka kapaciteten i 
området. 

PTS fortsatta arbete 

PTS bedömer att såväl slutanvändare som leverantörer kan ha nytta av olika 
typer av information kring lämpliga anslutningstekniker för betalterminaler. 
PTS kommer därför vidta aktiviteter för att öka kunskaperna kring detta 
område.  

Bilaga: Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler. 


