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Abstract 

This abstract is for the non Swedish speaking readers that still want to be able to find out if 

there is something of value to them in this paper and if so might get parts of it translated. 

 

In this thesis we have made a study of SMS-payment. Our focus has been to describe and 

analyze the possible uses of the service as well as their strengths and weaknesses. Through the 

business of Mobill whose idea is to develop a payment method via SMS, we have obtained a 

picture of how a company invests in this technology. 

 

Our research has shown that the SMS-payments main area of use is for the so called micro 

payments, when paying parking fees, tickets for transportation, events or road tax. The 

attitude of the consumers is positive in general but there is still something missing that will 

enable a broader use of the service. Furthermore our study shows that the service also enables 

the customer to get an electronic ticket when paying tickets by SMS. This is a factor that 

might provide the payment method with more chance of success and further growth. 

 

However there is a significant threat to the service, provided by their competitors. These 

competitors are developing mobile payment systems that can be considered newer, safer and 

more effective than the SMS-payment and might end up being a substitution. Yet it is more 

questionable whether the existence of the SMS-payment is threatened. Perhaps in a long term 

view where even the SMS-function as a means of communicating will be considered old and 

ultimately end up being replaced. 

 

Subject terms: Mobile commerce, mobile payment, SMS-payment, micro payment, SST 
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Sammanfattning 

I detta arbete har vi studerat tjänsten SMS-betalning. Vi har fokuserat på att utvärdera och 

beskriva tjänstens användningsområde samt dess styrkor och svagheter. Utifrån företaget 

Mobill, vars affärsidé är att utveckla en betalningstjänst via SMS har vi fått en bild av hur ett 

företag kan satsa på denna teknik. I en studie med konsumenterna har vi visat den generella 

bilden av inställningen till betalningstjänsten, detta för att vidare kunna utvärdera 

betalningssystemet. Dessa studier har båda en kvalitativ karaktär.  

 

Våra undersökningar har visat att betalningstjänstens främsta användningsområde är för 

mindre betalningar, så kallade mikrobetalningar, vid betalning av framför allt 

parkeringsavgifter, biljetter för transport, events och vägtullar. Konsumenternas attityd till 

betaltjänsten är positiv men fortfarande saknas det något för att en bredare användning ska 

utveckla sig. Vår studie visar dessutom att SMS-betalningen för med sig en stödtjänst 

nämligen SMS-biljetten, där SMS-systemet både ersätter betalningen av en biljett samt 

biljetten i sig. Något som kan ses som positivt och tala för tjänstens fortsatta tillväxt. 

 

Hotbilden är dock signifikant och utgörs av konkurrerande tjänster som kan substituera SMS-

betalningen genom nyare, säkrare och mer effektiva betalningslösningar med mobiltelefonen 

som hjälpmedel. Om SMS-betalningens existens är hotad är dock mer tveksamt, möjligen på 

en längre sikt där även SMS-funktionen som kommunikations medel blir föråldrad och utbytt. 

 

 

Ämnesord: Mobilkommers, mobilbetalning, SMS-betalning, mikrobetalning, SST 
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Begrepp och definitioner 

CR – Customer Readiness 

m-commerce - Mobile Commerce  

m-payment - Mobile Payment är ett samlingsbegrepp för all betalning som görs mobilt. 

 

NFC - Near Field Communication är en ny färdigutvecklad teknik som håller på att 

implementeras i bland annat mobiltelefoner och syftar till att kunna sända små mängder data 

trådlöst från en modul till en annan. 

 

PDA - Personal Digital Assistant har stora likheter med mobiltelefon men har även en del 

funktioner som kan liknas mer med en dator. Kort sagt en minidator med 

kommunikationsfunktion. 

 

SIM - Subscriber Identity Module  är ett elektroniskt kort avsett att sättas in i 

en mobiltelefon eller ett modem. Kortet är utfärdat av en mobiloperatör och innehåller en 

elektronisk krets, som programmerats med information om telefonnummer, vilka tjänster som 

ingår i abonnemanget och innehåller även teknik för att kryptera samtal. 

 

SMS - Short Message Service är en tjänst för korta textmeddelanden som sänds 

mellan mobiltelefoner eller från dator till mobiltelefon. Ett meddelande kan av tekniska skäl 

bestå av max 160 tecken, men telefonen kan själv dela upp längre texter i flera SMS som den 

mottagande telefonen sedan sammanfogar till en helhet igen. 

 

SST – Self-service Technology är teknik som gör det möjligt för en konsument att utföra en 

tjänst eller stödtjänst på egen hand utan kontakt med leverantör/företag. 

 

table PC - laptop/ mobile computer är en handhållen dator med begränsad prestanda tillför att 

utföra diverse organisatoriska funktioner. 
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1.Inledning 

Vi vill i vår inledning kort introducera läsaren till vårt ämne. Vidare vill vi beskriva den 

bakgrund som legat till grund för vårt problem, hur vi valt att gå tillväga för att studera detta 

problem och kort vilken syn på problemet vi som författare haft till en början. 

Hårdvalutan har varit det betalningsmedel som används ända sedan man övergav byteshandel 

av varor och tjänster. Efter denna metod upptäckte man checkbetalning, men som idag är 

ersatt av kreditkortet, en teknik som fortfarande utvecklas och används av fler och fler. I 

Sverige går det nu mer att handla med kreditkort nästan överallt. Skepticismen över 

säkerheten hos dessa kreditkort har i stora drag försvunnit och de flesta känner sig säker att 

handla med dem såväl på internet som i affären. (Nyberg, 2008) 

Det har på senare tid dykt upp ett nytt intresse, nämligen att kunna betala med någon typ av 

elektroniskt verktyg. I dagens samhälle har nästan alla en mobiltelefon. Det finns fler 

mobilabonnemang än människor i Sverige idag (Holmström, 2008). SMS-tekniken är något 

som länge funnits men som används än mer idag, framför allt för att kommunicera. Idag finns 

det några företag som har implementerat SMS-betalningssystem bland annat för parkering, 

betalning av biljetter för kollektivtrafik osv. Det finns i dagsläget ingen standard eller 

marknadsledare och användandet är begränsat till betalning av småsummor. 

Den ursprungliga utgångspunkten som var till grund för vår undersökning och som väckte 

intresset för ämnet är att allt fler trafikbolag stoppar kontanthantering i deras bussar och tåg. 

Detta ledde till att vi ville genomföra en studie kring en kring ett av alternativen till betalning 

med kontanta medel, nämligen en SMS-baserad betaltjänst. 

Huvudanledningen till varför trafikbolag vill stoppa kontanthantering i deras bussar och tåg är 

dock inte att de vill ha ett modernare och sparsammare sätt att ta betalt på utan det stigande 

antalet av hot och våld i samband med rånförsök. I Umeå var det till och med krav från facket 

och arbetsmiljöverket efter ett kontantstopp på bussarna som medförde att trafikbolaget nu 

sätter stopp för kontanthantering (Niemi, 2008). 

Det är dock inte bara inom kollektivtrafiken där detta hot uppkommer. Även inom banker, 

butiker och mot privatpersoner finns ett rånhot. 2008 genomfördes 155 bankrån och 1007 

butiksrån (Smedenvall, Klackenberg, & Sarnecki, 2009) i Sverige. Denna siffra uppskattas att 

komma vara ännu högre i slutet av 2009. Säkerhetsarbete, rutiner och utbildning har 

förbättrats. Bransch- och fackliga organisationer verkar för lagändring som straff tillämpning i 

syfte att avskräcka från rån. Ändå konstateras det att åtgärderna inte räcker. Företrädare för 

bankanställda, handel och brottsforskning kräver nu att ”avskaffa kontanterna i samhället”. 

(Smedenvall, Klackenberg, & Sarnecki, 2009) 
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1.1 Problembakgrund 

SMS-tekniken används i första hand som kommunikationskanal och har inte slagit igenom 

som betalningsmedel. Tekniken är förhållandevis gammal och är begränsad till överföring av 

textdata. Företag söker nu efter andra betalningsmetoder för mobile commerce, så som 

betalning via befintliga eller nya tekniker specifikt utvecklade för ändamålet. Intresset för 

dessa nya tekniker är stort och många olika aktörer håller i nuläget på att ta fram deras system 

för betalning via mobiltelefonen, det finns dock fortfarande ingen standard och inget 

färdigutvecklat system har tagit över marknaden. (Asblom, 2009) 

 

SMS-tekniken fungerar och går att använda för att göra mindre betalningar men inte heller 

denna teknik har fått något genombrått. Företag som vill erbjuda kunderna ett nytt sätt att 

betala på kanske väljer att investera i nya tekniker hellre än en gammal teknik som inte 

utvecklats något sedan den infördes. SMS-betalningen kommer att få det svårt att gripa tag i 

marknadsandelar och bibehålla dessa.  Frågan är då, har betalningstjänsten fortfarande ett 

användningsområde eller kommer tekniken blir värdelös som framtida betalningsmedel? 

 

Vi ska undersöka Mobill, ett företag som implementerar betalningstjänster via SMS och 

ansvarar bland annat för SMS-parkering här i Umeå i samarbete med Umeå parkering AB 

(UPAB). De erbjuder konsumenten en möjlighet att betala för produkter/tjänster med hjälp av 

sin mobiltelefon, istället för med kontanter eller kreditkort. Deras affärside är att 

tillhandahålla tjänsten för mikrobetalningar (0-200 SEK) och ska fylla gapet där belopp för 

betalning anses vara för små för kreditkort och som idag utförs till stor del av kontanta medel 

(Mobill-Scandinavia, Om Mobill, 2008). Anledningen till att vi valt att fokusera på just detta 

företag är att de har en marknad i Umeå och de fokuserar enbart på betaltjänster med SMS 

som lösning. 

 

Vi vill i detta examensarbete studera den mobila betalningstjänsten, betalning via 

mobiltelefon. Vi kommer att introducera betalningssystemet SMS-betalning och beskriva, 

utvärdera och diskutera det nämnda betalningssystemet utifrån ett antal frågeställningar och 

med hjälp ett exempel. Exemplet är det ovannämnda företaget Mobill och dess affärsidé; att 

utveckla "SMS payment" så att mobiltelefoner kan användas för att utföra mikrobetalningar 

på så många inköpsställen som möjligt. Detta exempel kommer dessutom styrkas av en 

undersökning där attityder hos potentiella kunder kommer att belysas. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vi har valt att definiera syftet med denna studie utifrån tre olika frågeställningar där den första 

utgör vårt fokus: 

 Vilka är SMS-betalningstjänstens användningsområden och vilka begränsningar 

kan identifieras?  

 Vilken attityd har konsumenterna till ett SMS-baserat betalningssystem? 

 Vad har SMS-betalningstjänsten för möjligheter i framtiden?  
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1.3 Mål 

Vår målsättning med studien är att kunna besvara våra frågeställningar. Detta med hjälp av de 

undersökningar vi kommer att genomföra men också med hjälp av vår teoretiska referensram. 

Frågeställningarna kommer således att besvaras genom en analys av både primär och 

sekundärdata, alltså sekundärdata används för att besvara frågeställningarna och inte bara för 

att analysera empirin. 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer att visa i detta arbete finns andra sätt att betala via sin mobiltelefon än bara SMS, 

till exempel via det mobila internet, genom att ringa ett samtal eller via någon specialdesignad 

hårdvara/mjukvara. Vi kommer att fokusera på SMS-betalningsmetoden och kommer endast 

att nämna de andra betalningsmetoderna för att undersöka konkurrenter eller substitut till 

tjänsten. Vi kommer inte att göra några finansiella analyser för att genomföra vår utredning 

utan fokuserar på SMS-betalningen som bransch och betalningssystem för att besvara våra 

frågeställningar. 
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2. Utgångspunkter 

Innan vi börjar vill vi göra läsaren varse om de utgångspunkter vi har haft inför detta arbete. 

Vi vill beskriva vår bild av problemet, den vi utgått efter och ämnar undersöka samt ur vilken 

syn vi arbetat med problemet. 

2.1 Ämnesval och förförståelse 

Vår utgångspunkt från början och vad som gjorde oss intresserad för ämnet var Länstrafikens 

beslut om att stoppa betalningen med kontanter i kollektivtrafiken (Wynne, 2009). Vi hade 

hört talas om att SMS-betalning hade ersatt kontantbetalningen på andra orter i Sverige och 

blev därför intresserad av ämnet SMS-betalning. Ämnet kändes relevant för att beröras i en C-

uppsats och dess aktualitet skapade ytterligare intresse. Ämnet kändes mycket intressant att 

studera ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Efter att ha satt oss in i ämnet SMS-betalning 

blev det klart för oss att det går att betala annat än bara bussbiljetter och att ett flertal företag 

erbjuder tjänsten och även har implementerat den. Det blev också klart för oss att det i första 

hand rörde sig om mindre summor pengar och att säkerheten gällande dessa betalningar 

kändes mycket låg. Detta ledde oss in på vårt problem, nämligen SMS-betalningens 

användningsområden, vilka brister som kan identifieras samt dess möjligheter för framtiden. 

Ingen av oss hade tidigare brukat tjänsten och hade ingen uppfattning om dess funktionalitet 

eller nytta. Vi hade heller inte studerat området tidigare så tekniken var ny för oss båda. Våra 

tidigare förvärvade kunskaper inom marknadsföring och management gav oss ett försprång 

och en förståelse för hur en service kan utvärderas. Servicens natur skiljer sig ifrån den hos 

produkter på så vis att det som erbjuds många gånger kan vara immateriellt och svårt att 

definiera värdet av. Vi hade även en viss insyn i vilka teorier som kunde vara användbara för 

vårt ändamål och även hur dessa kunde användas. 

2.2 Kunskapssyn 

Vår uppfattning av SMS-betalningen var vid ett tidigt skede att den kommer att mötas av 

problem, att den är begränsad och att den inte kommer att kunna få något stort genombrått 

som huvudsaklig betalningsmetod vare sig vid mikro- eller makrobetalningar. Denna 

uppfattning vill vi testa i vårt arbete genom undersökningar med kunder och företag, men 

också genom en företagsekonomisk analys av tjänstens styrkor och svagheter. 

 

Vi är inte styrda av någon uppdragsgivare utan har själv valt ämne och uppfattning. Vi har för 

avsikt att objektivt undersöka vårt problem och tolka de data och information vi samlar in. 

Angreppssättet är således utifrån hermeneutiken vars utgångspunkt är att sanningen är 

subjektiv och att vi som forskare har i uppgift att tolka och förstå denna information (Bryman 

& Bell, 2003). Det innebär också att vi har en deduktiv ansatts där våra teorier hjälper till att 

styrka våra antaganden. Viktigt är att vår hypotes endast ger oss en utgångspunkt för vad som 
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skall studeras och inte det resultat vi kommer att nå. Objektivitet och analysering av 

betaltjänstens för och nackdelar har varit viktigt för oss för att uppnå ett trovärdigt resultat. 

2.3 Perspektiv 

Denna uppsats är skriven ur ett företagsekonomiskt perspektiv vilket innebär att 

företagsekonomiska aspekter prioriteras i detta arbete och har fokus. Arbetet syftar således till 

att ge läsaren ett värde ur detta perspektiv. Genom att utvärdera tjänsten kan vi erbjuda 

läsaren en insyn till vad som talar för och emot SMS-betalning och huruvida det är en 

betalningsmetod med potential för tillväxt och lönsamhet. 

2.4 Sekundärkällor 

Undersökningen inleddes med att söka efter sekundär information för att få ökad kunskap om 

området. Vi insåg tidigt att vi behöver djupare kännedom om vad ”mobile payment” är och 

hur denna marknad ser ut. Detta var en förutsättning för att kunna formulera vårt problem och 

syfte. Med hjälp av ett flertal artiklar kring "mobil payment" och "mobile commerce" kunde 

vi få en insyn i ämnesområdet och de olika aktörerna, tekniken, begreppsdefinitioner och 

prognoser. Vi analyserade betalningstjänstens med hjälp av två modeller. Den första är den så 

kallade SWOT-analysen och den andra är Porters fem konkurrenskrafters modell. Med hjälp 

av SWOT-analysen beskriver vi betalningstjänstens tillstånd. Sedan framställs tjänstens 

sannolikhet till framgång i en möjlighets och hot matris. För att se hur vårt specifika 

tjänsteföretag bör positionera sin betalningstjänst på marknaden bestämde vi oss att utvärdera 

tjänsten konkurrenter genom Porters fem konkurrenskrafters modell. 

Ytterligare teorier kring "Self-Service Technologies" (SST) och "SST adoption model" valde 

vi för att analysera konsumenternas inställning och beslutsprocess bakom användning av ett 

nytt SST system. Sekundärkällorna var av stor betydelse för genomförandet av de intervjuer 

som skulle kunna ge oss den typ av primär information som vi ansåg relevant för vår 

undersökning. 

2.5 Val av teorier 

Uppsatsens teoretiska referensram baseras på källor tagna ur ”servicemarketing”, ”mobile 

commerce” och ”Self-Service Technology” områden. Teorierna har valts för att kunna 

besvara vår problemformulering samt syfte utifrån vårt ämnes- och perspektiv val. De valda 

teorierna är hämtade ur vetenskapliga artiklar och facklitteratur, som vi funnit i databasen 

Business Source Premier via Samsök. De mest frekventa sökorden som vi använt oss av för 

att finna relevanta artiklar och böcker är: mobile payment, mobile commerce, mikro/mini 

payment, mobile service, SST. Dessutom fick vi ytterligare idéer om artiklar och författare 

genom att titta på referenserna i de artiklarna vi använt oss av. I vårt andra och fjärde kapitel 

Utgångspunkter respektive Praktisk metod har vi använt oss av böcker om vetenskapliga och 

företagsekonomiska forskningsmetoder samt datainsamlings- och rapportskrivande metoder. 
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Med denna litteratur var vi delvis bekant genom tidigare kurser och forskningar delvis 

kompletterade vi vårt urval av litteratur genom att söka i universitetsbibliotekets databas 

Album. Sökorden vi använt oss inom databasen album är: forskningsmetodik, metod, empiri, 

intervju, vetenskaplig uppsats, datainsamling, kvalitativ metod, research, methods.   

2.6 Kritik av sekundärkällor 

Våra sekundärkällor består huvudsakligen av vetenskaplig litteratur skriven av kända 

teoretiker. Dessa artiklar är skrivna dels från författarnas egna erfarenheter och studier men 

också till stor del med hjälp av andra forskares arbeten. Denna litteratur anses ofta vara 

tillförlitlig men vi bör ändå vara medveten om att den kan vara skriven utefter författarens 

egna åsikter och önskan om vad resultatet av studien ska bli. 

  

Vårt resultat ska byggas på oberoende källor och vara fritt från yttre påverkan. Ändå är vår 

inställning att forskning är subjektiv och att det därför alltid förekommer en viss vinkling i hur 

resultaten presenteras. Vi har dock försökt undvika kraftiga vinklingar genom att läsa 

artiklarna med ett kritiskt öga och försökt upptäcka tecken på att beroende skulle kunna 

förekomma. Vi har också valt att använda ett flertal olika sekundära källor i form av 

förstahandkällor och andrahandkällor för att minska subjektiviteten samt att öka 

tillförlitligheten i vår uppsats. Dessutom har vi använt källor ur väletablerade och seriösa 

tidskrifter och databaser, vilket ökar sannolikheten att källorna är ordentligt granskade. 

  

Internet som en källa kan medföra några risker, såsom icke-granskade eller missvisande 

uppgifter, men vi anser att vi undkommit detta genom att vara kritiska till källan genom att 

granska dessa med annan sekundärlitteratur och använt våra internetkällor huvudsakligen som 

komplettering till litterära källor och faktainsamling. För att försäkra att våra källor är 

tidsaktuella har vi prioriterat att välja de senaste artiklarna och forskningarna inom våra 

ämnesområden. 

 

Den stora majoriteten av våra källor är skrivna på engelska och kan innebära vissa 

feltolkningar vid översättning. Genom att dubbelkolla och kontrollera varandra har vi försökt 

att undvika feltolkningar respektive felöversättningar. 

  

Det som kan ifrågasättas är vår egen tolkning av inhämtade teorier och studier och dess 

applicerbarhet på vår undersökning. Vi har dock valt att använda dessa i mån om att vårt syfte 

kommer att uppnås och problemformulering kommer att besvaras. 
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3. Teorier 

De teorier vi valt syftar till att både ligga till grund för vår undersökning och dess analys men 

också för en analys av betaltjänsten i sin helhet. 

3.1 Mobile Payment – en introduktion 

Mallat m.fl. definierar ”mobile payment” som en betalningsföregång där en portabel apparat 

används för att aktivera och/ eller bekräfta en betalningstransaktion. 

Karnouskos m.fl. (2004) tillägger att ”mobile payment” inte skall anses vara en form av 

”electronic payment” med skillnaden att betalningen genomförs via en bärbar apparat. 

Skillnaderna mellan ”electronic commerce” och ”mobile payment” ligger nämligen i 

affärsmodellen, tekniken och typer av apparater som används. Inom ”mobile payment” 

genomförs ingen betalning via internet som det görs inom ”electronic commerce”. 

Karnouskos m.fl. (2004) poängterar att ett vanligt antagande är att ”m-payment” är begränsat 

till betalning via mobiltelefonen. Dock kan mobilbetalningen utföras av olika elektroniska 

bärbara apparater. Karnouskos m.fl. (2004) nämner t.ex. tablet PC, PDA, Smartphones och 

diverse "mobile payment" terminaler och hänvisar till att mobiltelefonen enbart är ett av 

många medier med vilken betalningstjänsten genomförs. Begreppet "mobile payment" 

definierar alltså en tjänst som kan genomföras med olika typer av portabla apparater. 

(Karnouskos & Fraunhofer, 2004) ”Mobile payments” uppdelas i mikro-, mini- och 

makrobetalningar. Det finns dock olika uppfattningar om beloppsgränsen emellan de tre 

formerna. Enligt Mallat m.fl. (2004) ligger gränsen mellan mikro- och makrobetalningar kring 

10 euro eller US dollar.  

Karnouskos m.fl. (2004) definierar all betalning som ligger under 2 US dollar som 

mikrobetalningar. Beloppsgränsen mellan mini- och makrobetalningar ser han vid 20 US 

dollar.   

För Mallat m.fl. (2004) handlar makrobetalningen inom mobilbetalningen om större inköp 

som t.ex. spel, restaurantbesök, uppladdning av refillkort m.m. Makrobetalningar konkurerar i 

detta sammanhang snarare med de etablerade betalningsinstrumenten som kontant, check, 

kredit- och girokort än det är fallet inom mikrobetalningen. Mobila mikrobetalningar avser 

köp av läsk och godis ur autometer samt olika mobiltjänster som nyheter, musik etc. 

Transportbiljetter för bus och tåg, parkeringsavgifter eller användning av tvättmaskinen är 

också möjliga område för mobila mikrobetalningar. 

3.1.1 Aktörerna inom SMS-betalning 

En möjlighet att utföra mobil betalning är användning av mobilens SMS-funktion. Figur 1 

framställer ett typiskt betalningsscenario inom ”mobile payment” via SMS. Kunden 

(customer) är den som ska betala för en produkt eller tjänst till butiken (merchant). Om 
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butiken stöder mobilbetalning via SMS kan kunden välja att skicka SMS:en till butikens 

nummer. SMS:en tas sedan emot av bolaget som står bakom SMS betaltjänsten (acquirer) 

som bekräftar till butiken och kunden, via ett respons SMS till kundens mobiltelefon, att 

transaktionen godkändes. Samtidigt utbyts information om transaktionen mellan bolaget och 

telefonoperatören (issuer). Telefonoperatören skickar sedan till kunden en vanlig 

månadsräkning inkluderande beloppet som kunden handlande för. Efter kunden fått räkningen 

dras beloppet från kundens bankgirokonto och överförs till teleoperatören.  Teleoperatören 

överför sedan beloppet för kundens SMS-köp till bolaget vilket sedan utbetalar beloppet till 

butiken. (Karnouskos & Fraunhofer, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett nätverk med många olika aktörer sittande inom nyckelpositioner utgör dock ett hinder för 

etableringen av SMS-betaltjänsten. Bolaget bakom SMS tjänsten behöver sluta individuella 

avtal med aktörerna och förhandla för sina provisioner. (Salz, 2008). 

Förhandlingen inkluderar dock inte direktkontakten med slutkonsumenten. Tillgången till 

slutkonsumenten har enbart butiken och framförallt teleoperatören. Det är teleoperatören som 

kan identifiera slutkonsumenten genom SIM-kortet, mobilnumret och fakturering. Som de 

Reuver m.fl. (2009) framhäver är det teleoperatörerna som fakturerar slutkonsumenten för 

användningen av telenätet och alla inköp som har genomförts via SMS. Konsekvensen är att 

bolaget bakom SMS-tjänsten är beroende av teleoperatörerna driva in deras pengar. Dessutom 

har enbart teleoperatören insyn och kontroll över kundrelationen, kunddata och 

transaktionsvärdet. Denna information är även viktig för bland annat utvärdering av 

kundfeedback och utveckling av nya strategier. Vid internethandeln är det faktiskt bolagen 

som fakturerar slutkonsumenterna. Betalningssystemet är helt frigjort från bredbandsbolagen.  

3.1.2 Den aktuella statusen och prognosen om ”mobile payment” 

I figur 2, presenterar Salz (2008) en uppskattning av mobilbetalningens världsvida 

transaktionsvärde. Den här studien har genomförts av Jupiter Research 2007. Utvecklingen av 

mobilbetalningen ser ljusnande ut och det visas tydligt att största omsättningen inte sker i 

Europa eller Nordamerika utan i fjärran östern och China. Figuren stöder dessutom tesen att 

mobilbetalningen fortfarande befinner sig i början av sin utveckling. Som Luna (2007) 

 FIGUR 1: TYPICAL DIGITAL PAYMENT SCENARIO (KARNOUSKOS & FRAUNHOFER, 2004) 



3. Teorier 

9 

 

skriver, sker flera olika projekt och pilotförsök inom mobilkommers ändå kallar hon 

marknaden för långt ifrån att vara allestädes närvarande. ”Despite the successful trials and 

launches thus far, the m-commerce market is still far from being ubiquitous” (Luna, 2007).  

 

 

 

Angående penningvolymerna som översändas globalt, citeras Blake Patton som är CEO för 

iKbob av Luna (2007) “The remittance space is a very large market, averaging about $300 

billion globally in money transfer volume, and that's just what we know.” Varje alternativ 

betalningslösning behöver en hög volym av transaktioner och en bred kunddatabas för att 

kunna vara framgångsrik. Idag har mer än 2,5 miljarder människor en mobiltelefon och 

anknytning till mobilnät jorden runt. Det uppskattas att antalet mobiltelefonägare överstiger 

antalet dator ägare med internettillgång, dessutom fördelar sig mobiltelefonägare på alla 

inkomstklasser (Salz, 2008). Mobiltelefoner har utvecklat sig som personliga föremål som 

människor bär med sig och sällan slår av. Luna (2007) ser mobiltelefonen som “(…) the one 

thing that everyone has and is very easily accessible.” Detta betyder att ägaren alltid och 

överallt är nåbar som enligt Karnouskos m.fl. (2004) passar utmärkt in i visionen om 

mobilens framtid som betalningsmedel.  

 

Salz (2008: 22) citerar Jim Richman, talesman for Cellular South angående ”mobile 

payments” i sin artikel "We really believe mobile commerce will be the next big thing in 

wireless." Jim Richman tilläger att "Merchants really want to adopt this as a way to collect 

money from customers. Not everyone uses a debit or credit card. The Wireless Wallet can 

really be a way to go after a lot of those cash users, as well. It opens up a lot of potential”. 

Genombrottet av mobiltelefonkulturen och dess infrastruktur skapar förutsättningen att 

tillräckligt många konsumenter använder mobiler som betalningsinstrument. Dock får det inte 

glömmas att de etablerade betalningssystemen är välkända och lönsamma till dess bedrivare. 

Utvecklingen av det internationella kreditkortsystemet kostade stora investeringar och frågan 

är vem som ska investera i utvecklingen av det mobila betalningsnätet så länge handeln, 

banker, kreditinstituten och nationella/ internationella telebolag inte arbetar ihop (Jacob, 

2007). Luna (2007) understryker att osäkerhet kring ett enhetligt mobilbetalsystem, 

FIGUR 2: TOTAL M-PAYMENT TRANSACTION VALUE (SALZ, 2008) 
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investering i infrastrukturen respektive konsumenternas skepsis mot användning och säkerhet 

återstår som stora hinder bakom ”mobile payments” utveckling. 

 

de Reuver m.fl.(2009) ser största hinder inom utvecklingen av ”m-payment” i teleoperatörens 

nyckelroll. På lång sikt ska dock flera nya mobila betalningslösningar lägga grunden för att 

göra systemet mindre beroende av teleoperatörerna. Vilket sedan kommer att minska 

teleoperatörens makt och ska leda till öppna betalningsmodeller och starkare samarbete inom 

mobilbetalningens område. Detta skulle leda till mindre kostnader och en snabbare utveckling 

av tjänster. Utvecklingen ska leda till ett växande antal ”m-payment” användare och minskar 

konsumenternas tvivel och säkerhetsbetänkande.  Dock kommer våra mobiltelefoners 

funktioner också att utvecklas som innebär signifikanta förändringar. På kort sikt ska dock 

SMS funktionen kvarstå. 

3.2 Self-Service Technologies (SST)  

Genom företagens implementering av SST ”Self-Service Technology” erbjuds kunderna 

möjligheten att utföra tjänsten själva utan hjälp av personalen. Den traditionella interaktionen 

mellan kund och expedit ersätts genom interaktionen mellan kund och teknik. SST:s 

förekommer i olika medier som t.ex. per telefon, Internet, automater m.m. och inom ett brett 

marknadsområde. (Meuter, Ostrom, Roundtree, & Bitner, 2000) 

 

För företagen utgör teknologibaserade självbetjäningssystem en viktig del inom 

tjänsteprocessen. Fördelar som motiverar företagen att satsa på SST är möjligheten ha ett brett 

och tidsflexibelt tjänsteerbjudande utan att höja personalstyrkan. Den här effektiviseringen 

genom SST erbjuder företagen en förbättring av den interna produktiviteten samt personalens 

frigörande av standardiserade arbetsuppgifter. Dessutom ska SST förse de anställda med stöd 

inom tjänsteprocessen och bidra till att servicekvaliteten förbättras. SST användas också för 

att utveckla nya tjänster och satsa på nya marknader som annars inte varit möjliga på grund av 

geografiska barriärer. (Bitner, Ostrom, & Meuter, 2002) 

 

En studie med syfte att undersöka konsumenternas erfarenheter med SST kartlagde orsakerna 

till konsumenternas positiva eller negativa inställning till SST. En upplevd förbättring av 

servicekvaliteten förklarades genom att kunderna får tids och kostnadsbesparingar, lättare 

tillgång till information och insyn i tjänsteprocessen.  Vissa respondenter tyckte om att bli 

positivt överraskad när tekniken visade att den fungerade som den skulle (Bitner, Ostrom, & 

Meuter, 2002). Det måste dock inte bara vara tids eller kostnadsbesparingar för att 

konsumenterna välja att använda SST, även bekvämligheten leder konsumenterna att välja de 

tekniska alternativen. (Meuter, Ostrom, Roundtree, & Bitner, 2000) 

 

En del kunder föredrar dock den personliga och sociala kontakten med personalen och 

upplever implementering av teknologibaserade självbetjäningssystem som en minskning av 

servicekvaliteten. Därtill kommer att inte alla konsumenter har tillgång till de medier och 

kunskaper som krävs för att interagera med självbetjäningstekniken. Upplevs tekniken som 
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allt för svår att hantera eller ses det inga tydliga fördelar med tekniken resulterar det i att 

konsumenter inte finner något värde i att använda sig av den. Reduceringen av 

konsumenternas valmöjlighet eller till och med tvång att bryta sina vanor kan leda till att 

konsumenterna avstår helt från tjänsten. Dessutom upplever konsumenterna otillgängligheten 

av personalen vid problemsituationer som otillfredsställande. (Bitner, Ostrom, & Meuter, 

2002) 

 

Personalen å sin sida visar också sitt missnöje med användning av teknologibaserade 

självbetjäningssystem om t.ex. deras arbetsplats påverkas negativt eller till och med ersättas 

av tekniken. Automatisering inom service sektorn gör det möjligt för arbetsuppgifter 

respektive -platser att flyttas utomlands eller helt tas över av kunderna. (Karmarkar, 2004) 

3.2.1  Customer readiness (CR) och användning av SST 

När företag väljer att introducera SST läggs ansvaret för transaktionerna direkt på 

konsumenterna. Även om nya ”Self-Service Technologies” profilerar sig i allt fler områden 

kan det vara besvärligt för konsumenterna att acceptera dem på grund av rädsla eller 

osäkerhet i samband med användningen. Förutsättningen att SST kommer att accepteras är 

dock att konsumenterna är beredda att använda dem. Konsumenterna skiljer sig i sin 

beredskap att testa och använda nya teknologier inom självbetjäningstekniken. Den här 

beredskapen kallas för ”customer readiness” (CR). Tidigare undersökningar visar på 

sambandet mellan CR och SST. Beredskapen (CR) formas av individens förmåga att använda 

tekniken (ability), uppfattning vad som måste göras (roll clarity) och motivation (motivation) 

att uppföra ett visst beteende som kan främjas genom olika form av förmåner. (Bitner, 

Ostrom, & Meuter, 2002) 

 

Konsumenterna som visar beredskapen att testa nya former av SST har också en positiv 

inställning till att fortsätta använda samma typ av SST i framtiden. (Ho & Ko, 2008) 

3.2.2 Model of SST adoption 

Många företag som implementerar SST tjänster väljer oftast att behålla tjänster där 

interaktionen mellan kund och anställd tar plats. Banklokaler erbjuder t.ex. penninguttag via 

kassatjänsten eller bankomaten. Nu för tiden händer det också att nya SST tjänster ska ersätta 

äldre SST lösningar. Även här väljer många företag att behålla båda tjänstealternativ. 

Parkerings- och trafikbolag väljer t.ex. att sälja sina biljetter via de gamla myntautomaterna 

och de nya SST lösningarna som t.ex. mobilbetalning. 

Denna valfrihet gör det möjligt för konsumenterna att avstå från vissa SST tjänster. 

Utvecklingen av nya SST lösningar och dess tillhörande tjänster är dock beroende på 

konsumenternas vilja att använda dessa (Ho & Ko, 2008). Processen bakom konsumenternas 

beslut att använda en viss SST tjänst för första gången ska kartläggas av Bitners, Ostroms och 

Meuters (2002) “Model of SST adoption”. 
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Beslutsprocessen utgörs av sex steg vilka presenteras i modellen (figur 3). Först och främst 

behöver konsumenten veta att den nya SST tjänsten existerar (1) ”awareness”. Sedan behöver 

konsumenten få tillgång till information (2) ” investigation” om SST tjänsten, för att sedan 

kunna göra en första bedömning (3) ”evaluation”. Om konsumenten bedömer SST tjänsten 

som tilltalande och ger ett positivt svar till de tre frågorna kring ”customer readiness” (CR), 

alltså att ha förmågan (ability), veta om sin roll (roll clarity) och känna till belöningen som 

ska motivera (motivation) är konsumenten med stor sannolikhet beredd att testa SST tjänsten 

(4) ”trial”. Ett första försök kan leda till ett nästa (5) ”repeated use” och sedan, beroende på 

hur konsumenten upplevde första försöket, till ett övertygande att byta till den nya SST 

tjänsten helt (6) ”commitment”. (Bitner, Ostrom, & Meuter, 2002) 

  

 

 

3.2.3  Att tänka på vid implementering av SST 

Bitner m.fl (2002) presenterar sina lärdomar ur deras undersökningar om konsumenternas 

inställning till implementering och användning av olika SST:s inom service sektorn. Dessa 

lärdomar kan sammanfattas i sex steg. 

 

Steg 1: Att vara tydligt i målformuleringen och syftet med det nya SST systemet 

 

Introduceringen och marknadsföring av ett nytt SST system bör vara tydligt i formulering av 

konsumenternas mervärde och fördelar att använda SST systemet. Om företagens motiv att 

implementera SST enbart uppfattas av kunden som kostnadsreducering kan det resulterar i att 

kunden får en negativ inställning mot SST. 

FIGUR 3: MODEL OF SST ADOPTION (BITNER, OSTROM, & MEUTER, 2002) 
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Steg 2: Behålla kunden i fokus 

 

För att säkerställa att kunden kommer att använda SST systemet är det vikigt att systemet är 

designad för kunden och inte för en tekniker. Bitner m.fl. (2002) upptäcktes i deras studie att 

en återkommande anledningen varför kunden blev missnöjd med SST system var att det 

upplevdes som kundfientlig. Systemet upplevdes som felkonstruerad och kunde inte 

tillfredställa kundens behov. Lösningar för att erbjuda en kundvänlig SST system är bland 

annat att utveckla det tillsammans med kunder eller lära de att använda systemet på rätt sätt 

via t.ex. steg för steg instruktioner. 
 
Steg 3: Aktivt marknadsföra användning av SST 
 
Som varje ny produkt eller tjänst bör också SST marknadsföras. Kunden behöver veta om det 

nya SST systemet, hur det ska användas och vad som ska göras om problem uppstår. Oftast 

kräver användning av ett nytt SST system att kunden behöver ändra sitt beteende. Detta görs 

oftast inte gärna av kunden och därför behöver den veta om dess fördelar av att testar det. Att 

marknadsföra användning av SST skiljer sig alltså inte från den klassiska produkt 

marknadsföringen. 
 
Steg 4: Förebygga och förhindra fel 
 
Teknikfel och servicefel är de största orsakerna att konsumenterna stoppar använda SST:s. 

Alla systemkomponenter bör underhållas och kontrolleras för att förebygga fel. Kontinuerligt 

bör företagen investera i tekniken och fortsätta att utveckla den. Ett väldesignat, strukturerat 

och enkelt att hantera SST system bör minimera fel. Ändå finns det ingen 100 procent 

säkerhet mot teknikfel och därför måste företag erbjuder alternativa lösningar vid uppstående 

tekniska eller service fel. Problemet vid SST användningar är att det oftast inte finns 

personalen i närheten. Därför rekommenderas det att företagen erbjuder alternativa kontakter 

och hjälp möjligheter. Det kan t.ex. vara ett gratis telefonnummer, snabb respons via e-post 

eller internet live chats. 
 

Steg 5: Erbjuda valfrihet 
 

Kunderna föredrar att ha flera alternativ att välja emellan för att få en viss tjänst eller 

interagera med ett företag. De tycker inte om att bli tvingad att göra något på ett föreskrivit 

sätt. En bra lösning är här att erbjuda kunden flera olika alternativ men sedan ge argument 

varför kunden bör föredra att använda ett specifik SST system. 
 

Steg 6: Vara förberedd att kontinuerligt uppdatera och förbättra 
 

Utvecklingen av tekniken sker så snabbt att det händer snabbt att ett visst SST system blir 

föråldrad. Därför är det vikigt för båda företag dem som utvecklar SST system och dem som 

säljer sina tjänster via SST system att hålla takt med omvärldens användning av nya tekniska 

lösningar. Genom att kunderna använder allt oftare SST system stiger också deras 

förväntningar och kommer inte ha samma förståelse för fel som i början av användning.  
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3.3 SWOT-analysen 

SWOT-analysen ingår i den strategiska planeringsprocessen i ett företag och är en metod för 

att analysera marknadsförutsättningar för en produkt, tjänst, eller något annat som ingår i ett 

företags strategiska planering. Det är viktigt att påpeka att SWOT-analysen bara är ett av flera 

steg inom den strategiska planeringsprocessen. SWOT-analysen beskriver således tillståndet 

av ett företag, produkt eller tjänst. (Norrman, 1983) 

 

Förkortningen SWOT står för styrka, svaghet, möjlighet och hot som härledas från den 

engelska översättningen vilka är (strength, weakness, opportunity, threat). Dessa fyra faktorer 

utgör analysen av den interna och externa miljön som ett företag, produkt eller tjänst omges 

av. Huvudsyfte med att genomföra en SWOT analys är att identifiera hur styrkor och 

svagheter hanteras med de yttre möjligheterna och hoten. (Kotler & Keller, 2006) 

  

Inom SWOT analysen definieras den externa miljön genom möjligheter och hot, faktorer som 

kan skapa värde men också förstöra värde. Möjligheterna och hoten förekommer i många 

olika former och det är viktigt att ett företag kan identifiera dessa. Möjligheter är en faktor 

som ett företag kan använda sig av för att förbättra sin prestation vilket kan leda till ökade 

omsättningar och vinster. Däremot är ett hot en extern omständighet som kan försämra 

företagets prestation och hota företagets position och vinst. (Kotler & Keller, 2006) 

  

De två faktorer inom den interna miljön som observeras genom SWOT analysen kallas för 

styrkor och svagheter. En styrka är en intern faktor som företaget använder sig av för att nå 

sitt mål, utnyttja möjligheter respektive avleda hot. En svaghet är en intern faktor som 

däremot hindrar företaget att nå sitt mål eller att effektivt ta tillvara på möjligheter samt att 

skydda sig mot hot. (Kotler & Keller, 2006) 

 

När företaget utformat sin SWOT analys formuleras med hjälp av analysen de mål företaget 

strävar efter att nå. Dessa mål bör för det första rangordnats hierarkiskt med den viktigaste 

först och den minst viktiga sist. För det andra bör målen om möjligt uttryckas i kvantiteter och 

för det tredje vara realistiska. Till sist bör målen vara konsekventa, det går alltså inte att 

maximera försäljning och profit på samma gång. Målformuleringen bör sikta till att vända 

svagheter till styrkor och hot till möjligheter. (Kotler & Keller, 2006) 

3.3.1 Möjlighet och hot matris 

SWOT-analysen ska genomföras för att identifiera företagets möjligheter samt yttre faktorer 

som hotar företaget på marknaden. En utvärdering av ett företags möjligheter fastställer dess 

attraktivitet och sannolikheten till framgång. Detta tillsammans med en utvärdering av de 

största hoten gör det möjligt att karakterisera en företagsverksamhets generella attraktivitet. 

(Kotler & Keller, 2006) 

  

Den så kallade ”Opportunity Matrix” figur 4, klassificerar företagets tjänsts attraktivitet och 

sannolikhet till framgång. 
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Cell (1): Företagets bästa marknads möjlighet 

med hög sannolikhet att lyckas 

Cell (2) och (3): Bör observeras 

Cell (4): Möjligheten är för svag att ta hänsyn till 

 

 

 

I den andra matrisen ”Threat Matrix” figur 5, bör hoten klassificeras efter allvarlighet och 

sannolikheten att inträffa. 

 

 

 

Cell (1): Hotet är stort - kan allvarligt skada 

företaget och har en hög sannolikhet att inträffa 

Cell (2) och (3): Bör observeras 

Cell (4): Hoten är svaga - inga åtgärder nödvändig 

 

 

3.4 Porters fem konkurrenskrafter 

En viktig del i utvärderingen av SMS-betalningen är dess konkurrenter. Som Porter (2008) 

förklarar så underskattas ofta konkurrenters betydelse och tolkningen av uttrycket konkurrens 

är mycket begränsat. För att bättre kunna beskriva och analysera SMS-betalningens 

konkurrenter kommer vi att använda oss av Porters teorier kring konkurrens och hans modell 

kring fem konkurrenskrafter. (Porter, 2008)  

De fem krafterna är: 

 Hot från nya aktörer 

 Säljarnas kraft 

 Köparnas kraft 

 Hot av substituerbarhet 

 Konkurrens mellan existerande aktörer 

  

Porter (2008) beskriver konkurrens som något mer än bara andra företag med liknande 

affärside. Han menar att andra aspekter måste tas i åtanke för att få en komplett bild av ett 

företags konkurrenssituation. En industris långsiktiga framgång avgörs av den bakomliggande 

strukturen i branschen, hård konkurrens och små vinstmarginaler medför lägre lönsamhet. I 

olika situationer och för olika branscher har de olika krafterna olika stor betydelse. När det 
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FIGUR 4: OPPORTUNITY MATRIX (KOTLER & KELLER, 2006) 

 
FIGUR 5: THREAT MATRIX (KOTLER & KELLER, 2006) 
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gäller vår analys av SMS-betalningen är det främst substituerbarhet och hot från nya aktörer 

som är de viktiga krafterna. Det gäller att ta reda på vilken eller vilka av dessa krafter som 

påverkar lönsamheten i störst utsträckning och hur de ska hanteras. (Porter, 2008) 

Den första kraften är hot från nya aktörer. Nya aktörer på en marknad är ivriga att vinna 

marknadsandelar, vilket minskar lönsamheten för befintliga företag. När hotet från nya 

aktörer är stort tvingas de befintliga slås hårt och hela tiden ligga ett steg framför de andra för 

att bibehålla sin position på marknaden. Det finns dock en rad olika hinder för nya företag att 

komma in på en marknad. En kapitalintensiv marknad så som den för mobila 

betalningssystem är mindre sårbar för nya företag då en mängd investeringar och forskning 

kan krävs för att ta fram produkten, innan det går att slå sig in på marknaden. (Porter, 2008) 

 

Säljarnas kraft kan vara mycket stor och vara av vital betydelse inom vissa branscher. När en 

leverantör av en produkt växer sig mycket stark har den kraften att kontrollera priser och styra 

försäljningen efter sin vilja. När någon leverantör tar kontrollen över större delen av 

marknaden eller börjar närma sig en monopol situation blir det mycket svårt för andra aktörer 

att verka på samma marknad.  Inom mobil-betalningen har det ännu inte etablerat sig någon 

marknadsledare och inte heller någon standard efter vilken de andra företagen rättar sig efter. 

Det företag som utvecklar det system som kan komma att bli standard kommer mycket väl att 

kunna dominera marknaden. (Porter, 2008) 

 

På den andra sidan av myntet har vi köparnas kraft. En kraft som inte kommer vara speciellt 

aktuell för vår analys av SMS-betalningen. Denna kraft framträder främst när det finns 

mycket få köpare på en priskänslig marknad. (Porter, 2008) 

 

Hot från andra produkter eller tjänster är lätta att ta förgivna då de kan kännas obekant och det 

kan vara svårt att identifiera dem. Faktum är att ett substitut är en produkt som kan utföra 

samma eller liknande resultat som din egen, när det gäller mobil-betalning så finns det många 

substitut som tidigare nämnts. Betalning via kreditkort, med kontanta medel, checker eller till 

och med byteshandel kan utföra samma resultat som mobil-betalningen. SMS-

betalningstjänsten hotas dessutom av att bli utbytt mot andra metoder för betalning med 

mobiltelefonen. Substituerande tjänster sätter ett tak på priser och begränsar lönsamheten för 

en verksamhet. Kundnytta och pris är två aspekter som konsumenten kommer att titta på när 

de väljer mellan, i det här exemplet SMS-betalningen, och andra betalningsmetoder. 

Överväger en eventuell nytta som SMS-betalningen erbjuder det högre priset, eller finns det 

substitut som passar kundens profil bättre. (Porter, 2008) 

 

Den sista kraften, konkurrens mellan existerande aktörer är den kraft som de flesta tänker på 

när de hör ordet konkurrens. Denna kraft visar sig som starkast när det finns många 

konkurrenter, de är relativt lika till dess storlek och de agerar på en marknad med långsam 

tillväxt. Priskonkurrens är den typ av konkurrents som kommer att skada lönsamheten för ett 

företag mest i längden, men även konkurrens gällande image, leverans tider, produktens 

egenskaper samt kundsupport är viktiga delar som alla måste tas hänsyn till. (Porter, 2008) 
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Porter beskriver hur en industri bör identifieras och definieras för att veta vart och om vad det 

är man konkurrerar, både geografiskt och produktmässigt. Även om definitionen görs felaktigt 

kan Porters konkurrenskrafter identifiera hot och möjliggöra en ändring i Strategin. (Porter, 

2008) 
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4. Praktisk metod 

Vi har valt att samla in data både genom en företagsundersökning och en 

konsumentundersökning. Vi anser att information från båda parter är vitalt för att kunna 

utvärdera SMS-betalningen korrekt. Syftet med konsumentundersökningen är att få svar på 

frågor om attityder kring betalningssystemet för att sedan kunna jämföra denna med den bild 

företaget har av sina kunder. Ytterligare kommer informationen från båda undersökningar 

kunna analyseras med hjälp av teorierna och på så vis kan slutsatser dras gällande 

betalningssystemets begränsningar, användningsområden och möjligheter för framtiden. 

4.1 Urval 

Vårt urval är av icke-sannolikhets typ. Närmare bestämt ett ändamålsurval, ofta använt vid 

marknadsundersökningar eller liknande för att studera attityder hos en viss konsumentgrupp 

inför implementeringen av en ny produkt eller tjänst (Kerlinger & Lee, 2000). Genom ett 

ändamålsurvalet kan forskaren göra urvalet utefter vad som passar ändamålet bäst. Svagheten 

med icke-sannolikhetsurval är att det anses svårare att göra generaliseringar med hjälp av 

dessa urval samt att en viss skevhet kan uppstå i urvalet. Med detta menas respondenter som 

inte ingår i den valda populationen ändå kommer med i undersökningen. (Bryman & Bell, 

2003) 

 

Vi ville ta kontakt med och intervjua ett företag som har SMS-betalningen som huvudfokus 

och vi valde tidigt att utgå ifrån företaget Mobill vars affärside stämde överens med vad vi 

ville studera samt har verksamhet här i Umeå. Valet av företag skulle kunna ses som ett 

bekvämlighetsurval då det är ett företag som passade oss mycket bra, men vi ser det mer som 

ett ändamålsurval då syftet med undersökningen var att få en bild av företagets syn på SMS-

betalningen, dess framtid och dess begränsningar. Informationen som undersökningen bidrar 

med kommer vara viktig för oss senare i vårt arbete dels för att se hur väl deras syn på 

tjänsten stämmer överens med den hypotes vi bildat till en början men också för att hjälpa oss 

att få en mer gedigen och realistisk utvärdering av betaltjänsten.   

 

När det gäller konsumentundersökningen var målet att få tillgång till de attityder som finns 

kring SMS-betalningen på lokal nivå. Vårt urval beträffande vilka konsumenter som skulle 

ingå i undersökningen bestämde vi genom att välja ett område där företaget Mobill har 

potentiella kunder. Målet var inte att få ett statistiskt representativt urval av Mobills kunder 

utan att, utifrån svaren kunna göra en mycket generell bedömning av konsumenternas åsikter 

och föreställning om SMS-betalning. Målgruppen var således Mobills potentiella kunder, och 

i vårt fall de som har möjlighet att utnyttja SMS-betalningen för att betala parkeringsavgiften. 

Vi ville om möjligt att en andel av respondenterna vid något tillfälle har använts sig av SMS-

betalning. Att få information om konsumenternas attityder kommer att möjliggöra ytterligare 

analys av betalningstjänsten och ge oss ytterligare en källa att basera våra slutsatser på. 
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4.2 Tillvägagångssätt och insamlingsmetod 

Vår primärdata kommer att samlas in med hjälp av en kvalitativ metod. En semistrukturerad 

intervju med mobil och strukturerade intervjuer med konsumenterna. Strukturerade intervjuer 

kan i vissa fall syfta förknippas med en kvantitativ metod där forskaren vill bygga upp sina 

resultat statistiskt och kunna generalisera sitt resultat. Då vårt mål är att får en bild av attityder 

kring SMS-betalningen samt information om tjänsten passar den kvalitativa intervjumetoden 

oss mycket bra. Genom att intervjua många kan vi hoppas få en trovärdig bild av hur 

betaltjänsten uppfattas vilket i sin tur kan bidra till våra slutsatser. I fallen passar vår metod 

bra då den är mer dynamisk, flexibel och där och dialog kan uppstå till skillnad från den 

kvantitativa forskningsmetoden i enkätstudier där dialog ej förekommer. (Bryman & Bell, 

2003) 

4.2.1 Semistrukturerad intervju till Mobill 

Vi började med att kontakta företaget Mobill via e-mail där vi beskrev vårt ärende och varför 

vi valt att ta kontakt med just dem. Vi fick prata med företagets VD Thomas Stenberg och 

hade möjligheten att ställa våra intervjufrågor till honom via telefon. Telefonintervjuer har 

både för och nackdelar gentemot personliga eller direkt intervjuer, på grund av bristande 

möjlighet till personlig intervju ansåg vi telefonintervjun som vårt bästa alternativ. Vår 

respondent var öppen och svarade gärna på de frågor vi ställde, han hade en positiv syn på sin 

verksamhet samtidigt som han såg en del hinder på vägen. Intervjun varade i ungefär 15 

minuter och vi hade möjlighet att ställa alla de frågor vi hade förberett samt en del följdfrågor.  

 

Utgångspunkten var en semistrukturerad intervju där frågorna kunde ställas i den ordning som 

kändes mest naturligt i sammanhanget och frågorna var öppna och relativt allmänt 

formulerade för mer fritalande svar (Bryman & Bell, 2003). Resultatet blev en intervju där vi 

ställde de frågor vi hade förberett och respondenten svarade ganska kortfattat på de flesta 

frågor, ibland var det aktuellt med följd frågor för att få djupare kännedom om något som han 

beskrev.  

 

Till en början var det tänkt att intervjun med Thomas skulle spelas in och sedan transkriberas. 

Detta blev inte möjligt då vi inte hade tillgång till inspelningsverktyg vid tidpunkten då 

intervjun ägde rum. Istället valde vi att låta en av oss ställa frågorna och föra samtalet medan 

den andra antecknade vad som sades. Detta gick mycket bra då det fanns gott om tid att 

anteckna vad som sades samtidigt som svaren vi fick ofta var ganska kortfattade. 

4.2.2 Strukturerade intervjuer till konsumenter 

Konsumentundersökningen utfördes på tre olika platser. Alla tre platser var parkeringar 

tillhörande UPAB där möjlighet till SMS-parkering finns. De tre olika platserna skiljer sig 

ifrån varandra på ett signifikant vis. Universitetet som var den första platsen vi besökte har 

den unika egenskapen att studenter och lärare med tillstånd betalar en hel dag för 10 kr. Detta 

betyder att de inte har något behov av att gå tillbaks till parkeringsautomaten och förlänga sin 
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parkeringstid om de beslutar sig för att stanna längre och behöver inte känna sig stressad av 

att parkeringstiden kommer att ta slut. Nästa plats vi valde var parkeringshuset Nanna. Det 

speciella med denna plats är in- och utchecknings systemet som är möjligt via kortbetalning, 

genom att dra dit kort i automaten vid ankomst och avfärd betalar du endast för den du 

parkerar, ej heller här finns någon oro för att parkeringstiden tar slut ifall användaren beslutar 

sig att stanna längre. Slutligen valde vi parkeringsplatsen vid kajen, en "vanlig" 

parkeringsplats utan någon av de två tidigare nämnda fördelarna. Dessa tre mycket olika 

platser kommer kunna ge oss ett intressant utfall av vår undersökning. 

För insamling av data från konsumenterna rådde det en viss tveksamhet kring 

tillvägagångssätt till en början, både strukturerade intervjuer och enkäter hade egenskaper 

som passade vårt syfte bra. Vi valde strukturerade intervjuer på grund av större flexibilitet 

gentemot enkäterna, vara säker på att respondenterna förstår undersökningen och för att kunna 

ställa relevanta frågor beroende på deras svar. 

Vi började med att stå vid parkeringsautomaterna, med en jämn ström av personer som kom 

till för att betala sin parkeringsavgift hade vi inga problem att hitta respondenter. Problemet 

var att de som använder sig av SMS-parkering inte har något behov av att använda 

parkeringsautomaten vilket gjorde att vi fick använda oss av en lite mer offensiv metod och 

även fråga kunder som lämnade eller kom in på parkeringsplatserna. Efter kort presentation 

av vårt syfte med undersökning och en förklaring av SMS-betalning för de som inte hört talas 

om fenomenet ställde vi våra frågor utifrån vårt frågeformulär samtidigt som vi antecknade 

svaren vi fick. En del respondenter hade bråttom och svarade endast på frågan medan andra 

delade med sig av vidare synpunkter och föreställningar kring SMS-betalningen. 

Utgångspunkten var att intervjua potentiella kunder för Mobill på parkeringsplatser runt om i 

Umeå. Ålder och generell demografisk profil var mindre viktigt för oss då vi ville få en 

uppfattning av respondenternas attityder. Detta kan dock argumenteras emot då den yngre 

populationen generellt sett borde vara mer öppen för ny teknik. Då vi valde att inte ta hänsyn 

till ålder var en del av respondenterna äldre och resultatet visade att det inte sanns någon 

större skillnad i attityder mellan äldre och yngre. Anledningen till att detta presenteras här är 

för att vi inte anser att det har någon betydelse för vår undersökning eller resultat utan mer 

bara för att styrka vårt val.  

Vi valde slumpmässigt ut de respondenter som skulle ingå i undersökningen, på grund av att 

ett stort antal av de tillfrågade valde att inte delta undersökningen medförde det än mindre 

kontroll över specifik demografisk bild. Vi ville ha trettio respondenter i vår undersökning 

och för att få dessa trettio svar var vi tvungen att tillfråga uppskattningsvis sjuttio personer. 

4.3 Utformning av intervjufrågor 

Utformningen av våra intervjufrågor har i första hand gjorts för att ge svar på vår 

frågeställning. De teorier vi valt till detta arbete har gett oss vägledning för vilken typ av 

frågor som är relevant för att besvara vår frågeställning samt för att korrekt kunna återknyta 

till teorierna i vår analys och utvärdering. Intervjufrågorna har stämts av med handledare och 



4. Praktisk metod 

21 

 

på så vis har vi kunnat få en bedömning av hur de kan uppfattas utifrån ett utomstående 

perspektiv. Den semistrukturerade intervju har byggts upp utifrån en intervjumall som lämnat 

utrymme för att kunna följa eventuella sidospår och uppföljningsfrågor. (Bryman & Bell, 

2003) 

4.4 Begränsningar 

I detta examensarbete ställs vi inför en del begränsningar, främst när det gäller våra 

undersökningar. Resursbrist i form av tid och kapital har inneburit att vi har varit tvungen att 

välja en metod för insamling av data som varit möjlig inom den tidsram vi haft. Vidare 

innebar det också att vår undersökning begränsas till en konsumentstudie på lokal nivå istället 

för en mer allmän nationell nivå som hade varit det första valet. Vi har dessutom varit tvungen 

att begränsa oss till att bara studera attityder kring SMS-parkering i Umeå och därmed 

utelämnat betalning av andra varor/tjänster.  

4.5 Kritik 

Kritiken i vår kvalitativa studie kan riktas mot generaliserbarheten av resultatet. Kvalitativa 

studier har normalt inte som syfte att ge generaliserbara resultat och applicerbarheten måste 

bedömas för varje enskilt fall. Vårt mål är dock att ge resultatet en delvis allmängiltig karaktär 

genom att sammanställa en analys kring den SMS-baserade betallösningen. Därför bygger 

vårt resultat inte enbart på våra empiriska studier utan också är grundat på en teoretisk del. 

Vår konsumentundersökning är gjord vid en tidpunkt då SMS-betalning används av en liten 

andel av populationen och kännedomen om betalningssystemet och dess användningsområden 

är liten. ”I dagsläget parkerar cirka var tionde kund med SMS-Parking i Umeå" (Mobill-

Scandinavia, Produkter, 2008) 

Svaren om attityder skulle därför kunna ändras i takt med att användandet ökar eller 

kännedomen om fördelar och nackdelar blir mer allmänt kända. Detta berör inte vår 

undersökning då syftet är att göra en bedömning av den mobila betalningstjänsten i nuläget. 

En av våra frågeställningar var att ta reda på vilken attityd konsumenter har till ett SMS-

baserat betalningssystem. 

På grund av ovannämnda begränsningar och det låga produktutbudet i Umeå har vi fokuserat 

på den SMS-parkerings tjänsten i vår undersökning. Vi har fokuserat att studera företaget som 

står bakom SMS-betalning och deras potentiella konsumenter och dess attityder i vår 

undersökning. Vår bedömning är att detta ändå ger oss en möjlighet att få svar på vår 

frågeställning och för oss ett steg närmare vår analys. Undersökningen fick ett lyckat utfall 

och åskådliggjorde Mobills och konsumenters attityder på ett tillfredställande sätt. 
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5. Empirisk undersökning 

Här kommer vi att kort pressentera ett antal empiriska exempel, ur media och från internet 

för att empiriskt visa på hur samhället och media uppfattar bland annat mobilbetalning. Detta 

följt av en kort presentation av företaget Mobill och dess affärside och slutligen en 

sammanställning av våra  undersökningar. 

5.1 Kontanterna i samhället – Attitydförändringen som behövs 

Utgångspunkt som lade grunden för vår undersökning är att allt fler trafikbolag stoppar 

kontanthantering i deras bussar och tåg. Och vi ville då genomföra en studie kring en SMS-

baserad betaltjänst som kan införas istället för kontanta medel. Huvudanledningen varför 

trafikbolag stoppa kontanthantering i deras bussar och tåg är dock inte att de vill ha ett 

modernare och sparsammare sätt att ta betalt utan det stigande antalet av hot och våld i 

samband med rånförsök. I Umeå var det till och med krav från facket och arbetsmiljöverket 

efter kontantstoppet på bussarna som medförde att trafikbolaget nu sätter stopp för 

kontanthantering (Niemi, 2008). 

Dock inskränkas rån inte enbart på kollektivtrafiken utan den genomförs mot alla som 

hanterar kontanta medel. De allra flesta rån riktas mot banker och butiker men också mot 

enskilda personer. 2008 genomfördes 155 bankrån och 1007 butiksrån (Smedenvall, 

Klackenberg, & Sarnecki, 2009) i Sverige. Denna siffra uppskattas att komma vara ännu 

högre i slutet av 2009. Säkerhetsarbete, rutiner och utbildning har förbättrats. Bransch- och 

fackliga organisationer verkar för lagändring som straff tillämpning i syfte att avskräcka från 

rån. Ändå konstateras det att åtgärderna inte räcker. Företrädare för bankanställda, handel och 

brottsforskning kräver nu att ”avskaffa kontanterna i samhället”. (Smedenvall, Klackenberg, 

& Sarnecki, 2009) 

I ett tidigare debattinlägg från 2005 är det finansinspektionen som föreslår att bankerna bör 

införa avgifter på bankomatuttag. I debattinlägget konstateras att användningen av olika slags 

betalkort har ökat men att konsumenten fortfarande föredrar kontanter framför kort. 

Anledningen till att kontanter föredras framför kort är att konsumenten slipper extraavgifter. 

Kontanter medför dock kostnader för banker och butiker som framställning, förvaring, 

distribution och övervakning. Men den som använder kontanterna behöver inte betala för de 

extra kostnaderna. ”Dessa kostnader smetas i stället ut på andra varor och tjänster. Den som 

väljer att betala med till exempel kort betalar med andra ord för dem som använder 

kontanter” (Blåvarg, Bäckström, & Flodén, 2005). ”Riksbankens beräkningar från 2002 visar 

att samhällets kostnader uppgick till fyra och 60 öre per kontantbetalning. Motsvarande 

kostnad för kortbetalning uppgick till tre kronor” (Smedenvall, Klackenberg, & Sarnecki, 

2009). Finansinspektionen hänvisar dock att i slutändan står alla konsumenterna för 

kostnaderna via varupriserna och bank- respektive andra betaltjänster (Blåvarg, Bäckström, & 

Flodén, 2005). 
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Kontanter medför en samhällsekonomisk effektivitetsförlust därför att de inte bär sina egna 

kostnader. Ett alternativt betalningsätt som är billigare och effektivare än kontanter kan 

medföra lägre priser för banktjänster och för varor i butikerna (Blåvarg, Bäckström, & 

Flodén, 2005). 

Den andra anledningen att kontantbetalning används i så stor utsträckning är att 

transaktionerna är anonyma och ej spårbara. De här egenskaperna utnyttjas framförallt för 

skattefusk, penningtvätt och annan kriminell verksamhet. Det uppskattas att cirka hälften av 

all kontantanvändning kan vara olaglig (Blåvarg, Bäckström, & Flodén, 2005). I 

debattinlägget från 2009 hävdas det till och med att två av tre kontanta kronor används i den 

svarta ekonomin (Smedenvall, Klackenberg, & Sarnecki, 2009).  

Vice riksbankschefen Lars Nyberg (2008) konstaterar att kontantbetalning har minskat i 

betydelse under de senaste decennierna men under de senaste femton åren har användning av 

kontanter inte minskat i samma utsträckning som tidigare. ”Tittar vi på statistiken över uttag i 

uttagsautomaterna så finner vi att det samlade transaktionsvärdet har legat ganska konstant 

runt 275 miljarder kronor per år under hela 2000-talet. Antalet kontantuttag har legat runt 

320 miljoner” (Nyberg, 2008). Nyberg (2008) drar slutsatsen att användning av kontanter inte 

har minskat på samma sätt som de flesta bedömare trodde. Dock har det också skett en 

förändring i konsumenternas sätt att betala. I Sverige har antalet betalningar med kort haft en 

snabb tillväxt. ”I den senast tillgängliga statistiken, från 2006, var kortbetalningar i 

betalningsterminaler tre gånger vanligare än kontantuttag via uttagsautomater” (Nyberg, 

2008: 3). Kortbetalningar är idag det mest använda kontobaserade betalningsinstrument. 

Konsumenterna föredrar bankkort före kreditkort som återspeglar i att cirka 80 procent av alla 

kortbetalningar genomförs med bankkort och de andra 20 procent via betal- eller kreditkort. 

På vilket sätt en smärtfri förändring av konsumenternas vanor ska genomföras, förklarar 

Nyberg (2008) med hjälp av exemplet om försvinnandet av checken i Sverige. Nyberg (2008) 

säger att checkhantering blev med tiden alltmer kostsamma för bankerna och till slut tog 

bankerna betalt för checkbetalningar. Den förväntade proteststormen uteblev dock. Som 

Nyberg (2008) konstaterar berodde detta på att det fanns utmärkta substitut till 

checkbetalningar. De var kostnadsfria och marknadsfördes av bankerna så att kunderna lärde 

sig enkelt att ändra sina vanor.  

Angående kontantbetalningens framtid avstår Nyberg (2008) dock från bestämda uttalande 

därför att utvecklingen är mycket tekniskt beroende och de tekniska innovationerna är många. 

Nyberg (2008) väljer istället att redogöra om sina egna reflektioner och gissningar. 

Det kontantlösa samhället 

”Jag tror att det ”kontantlösa samhället” är lika långt borta som det ”papperslösa 

samhället” var när man började tala om det en gång i tiden. Det kommer alltid att finnas ett 

behov av sedlar och mynt, även om de kontanta transaktionerna fortsätter minska som andel 

av BNP. Kontanter är ett effektivt betalningsmedel för vissa ändamål och kommer att fortsätta 

att vara det” (Nyberg, 2008: 6). 
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SMS-betalning 

”Nästa generation kommer att använda kort i mycket högre utsträckning än vi gör nu, även 

för mindre transaktioner. Det finns banker som idag, med föräldrarnas tillstånd, ger enkla 

bankkort till barn som är tretton år och äldre. Dessutom kommer betalningar via SMS att 

växa i betydelse. Mobiltelefonerna har kommit för att stanna” (Nyberg, 2008: 6). 

Kort 

”Korten kommer att utvecklas tekniskt. De blir säkrare med chip i stället för magnetremsor 

och de får flera olika funktioner – id-kort, körkort, pass? Tekniken verkar inte ha några 

gränser här. Möjligheterna att kommunicera trådlöst ökar användningsområdena 

ytterligare” (Nyberg, 2008: 6). 

Elektroniska betalningar 

”Användningen av e-pengar kommer att växa. Inte cash-korten, där finns för goda substitut, 

men de serverbaserade nätverkspengarna. När e-handeln ökar behövs också säkra e-

betalningar” (Nyberg, 2008: 6). 

Pappersbaserade betalningar 

”Jag tror slutligen att pappersbaserade betalningar kommer att gå sotdöden till mötes, precis 

som checkarna en gång gjorde. De är dyra för bankerna och opraktiska för konsumenterna. 

Om några år får vi se dem på tekniska museet” (Nyberg, 2008: 6). 

5.1 Framväxten av nya mobilbetalningsmetoder 

Som vi tidigare nämnt är det mycket på gång när det gäller mobilbetalning och många aktörer 

är redo att presentera sina lösningar.  

Telenor är en av dessa och de kallar sin tjänst för "Mobilstart" och enligt de själva syftar 

tjänsten till "att enkelt kunna skapa moderna mobila lösningar utan startavgifter eller fasta 

kostnader. Det finns framförallt tre huvudområden som du kan använda Mobilstart till: du 

kan ta betalt av, kommunicera med och informera din målgrupp via mobiltelefonen." 

(Telenor-Sverige, 2009) 

Tjänsten riktar sig till företag som vill kunna arbeta med sin målgrupp via mobilen, både för 

betalning och för kommunikation och information. Även denna tjänst riktar sig till mikro 

betalningar mellan 1-200 SEK och kostnader tillkommer för utnyttjande av tjänst samt 

operatörskostnader för SMS-meddelandet. (Telenor-Sverige, 2009) 

Lösningar baserade på ny teknik är inte långt bort. VISA har utvecklat ett program som de 

kallar "VISA PayWave" och är ämnad till att utnyttja mobiltelefoners Near Field 

Communication (NFC). I dagsläget är det inte många mobiltelefoner som är utrustad med 

denna teknik, men en av Nokias modeller har testat denna teknik i samarbete med VISA i 

Malaysia (Lindberg, 2009). Det fungerar på det viset att användaren för sin mobiltelefon nära 
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en läsare som då registrerat köpet. Användaren måste sedan godkänns transaktionen med 

någon typ av personlig kod, fortfarande handlar det om mikrobetalningar i första hand. 

(Nilsson, 2009) 

5.2 Mobill Scandinavia AB 

Mobill Scandinavia AB är en totalleverantör av interaktiva betaltjänster och digitala biljetter. 

Deras verksamhet består av SMS-baserade betallösningar vilka erbjuder konsumenten 

möjlighet att betala för produkter/tjänster med hjälp av sin mobiltelefon, istället för med 

kontanter eller kreditkort. Mobills produktionsområden är parkering, buss/tåg, 

restaurang/café, vägtullar mm. Betaltjänster ska vara aktiva vid mikrobetalningar (mellan 0 

och 200 SEK). Målet är att fylla gapet där belopp för betalning anses vara för små för 

kreditkort och som idag utförs till stor del av kontanta medel. (Mobill-Scandinavia, Om 

Mobill, 2008) 

5.2.1 Vision 

Enligt Mobills hemsida följer företag följande vision: ”Alla som äger en mobiltelefon ska ges 

möjlighet att på ett enkelt sätt, kunna betala för olika sorters biljetter, avgifter, samt utföra 

inköp för belopp upp till 200 SEK, enkelt snabbt och utan krav på registrering. Att betala via 

SMS ska vara: Enkelt, snabbt och säkert.” (Mobill-Scandinavia, Om Mobill, 2008) 

5.2.2 Affärside 

Mobills affärsidé presenteras på deras hemsida som följer: ”Att utveckla SMS-Payment så att 

mobiltelefoner kan användas för att utföra mikrobetalningar på så många inköpsställen som 

möjligt.” (Mobill-Scandinavia, Om Mobill, 2008) 

5.2.3 Produkter 

Mobills produkter baserar alla på SMS-Payment principen som är grundplattformen för alla 

deras tjänster och vilka kan modifieras efter behov. Här ska vi nu kort redogöra Mobills egen 

produkt presentation så att läsaren kommer att förstå vilka tjänster Mobill under varje 

specifikt begrepp erbjuder. (Mobill-Scandinavia, Produkter, 2008) 

SMS-Payment är en mobiltelefonbaserad lösning för konsumentbetalningar, som inte kräver 

någon användarregistrering för att kunna användas. Tjänsten erbjuder mikrobetalningar upp 

till 200 kr som betalas via mobiltelefonen vilket dras från kontantkortet eller läggs på 

följande mobiltelefonräkning. Tjänsten ger en ökad omsättning då betalning kan ske även då 

kontanter saknas. Eftersom de flesta idag kan hantera SMS-funktionen på sin mobiltelefon 

kan SMS-Payment kan användas inom många olika användningsområden, exempelvis: 

 Resor: Buss/tåg/etc. 

 Media/Entertainment : Entré biljetter och betalning. 
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 Kiosk/Cafe/Restaurang: Betalning över disk.  

 Avgifter: Trängselskatt, parkering, inträde. 

 Butik: Betalning 

 Infotjänster: Betalning. 

 Värdecheckar: Betalning. 

SMS-Parking gör det enklare och snabbare att parkera eftersom varken kontanter eller 

kreditkort behövs för att betala P-avgiften. Det krävs heller ingen registrering eller 

utlämnande av personliga uppgifter för att tjänsten skall fungera. Genom att betala 

parkeringsavgiften med SMS ges kunden ett mervärde i form av ett påminnelse-SMS som 

kommer när ca 10 minuter återstår av parkeringstiden. Kunden ges då möjlighet till att 

förlänga sin parkering med ytterligare en timme och slipper således att återvända till 

parkeringsplatsen för att fortsätta sin parkering. 

För parkeringsbolagen innebär ett införande av SMS-parkering flera fördelar. Genom att 

erbjuda sina kunder alternativa betalningsmöjligheter minskar kostnaderna för kontant- och 

biljetthantering och intervallen för underhåll kan hållas nere samtidigt som intäkterna ökar. 

Detta i kombination med minskade risker för svinn och skadegörelse gör att SMS-Parking är 

en uppskattad teknik som används på ett stort antal parkeringsplatser över hela landet. 

Parkeringsbolagen kan enkelt kontrollera om p-avgiften betalas med SMS-parkering. 

SMS-Ticket lämpar sig för användning vid resor med tåg och buss, även vid zonsystem. 

Biljetten köpes enkelt och snabbt via SMS och fungerar så att slutkunden får ett krypterat 

svars-SMS som kontrolleras maskinellt vid påstigandet. SMS-Ticket är den första produkten 

att nyttja MOBILL SMS-Code som, med hjälp av den maskinella avläsaren, säkerställer en 

snabb och säker avläsning av SMS-biljetterna. Biljetterna kan även undersökas visuellt vid 

behov och en utskriven pappersbiljett kan användas under den resterande resan vilket ger 

100% säkerhet. Slutkunden behöver inte registrera sig eller lämna personliga uppgifter. Den 

maskinella avläsningen av biljetten ger en snabb och säker påstigning, dessutom är 

biljetterna omöjliga att kopiera. Avläsningen möjliggör även en ekonomisk uppföljning samt 

resestatistik. 

SMS-Ticket minskar kostnaderna för kontant- och biljetthanteringen eftersom mängden 

kontanter minskar. Således minskar även hotbilden mot personalen. 

SMS-Vägtull är en tjänst för att betala din vägtullsavgift via SMS. 

SMS-Event är en kostnadseffektiv, miljövänlig ersättare för traditionella inträdesbiljetter och 

presentkort som distribueras via SMS. Tjänsten kan användas till exempelvis teater, bio, 

idrottsevenemang, nattklubbar, gymkort, VIP-kort med mera. 

SMS-Retail är en kostnadseffektiv, miljövänlig ersättare för traditionella rabattkuponger, 

mindre köp i butik och restaurang samt presentkort som distribueras via SMS. 
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5.3 Sammanställning av intervju med Mobill 

Undersökningen med Mobill kommer att presenteras efter den modell vi använt för vår 

intervju där vi ställde specifika frågor angående olika områden. 

Bakgrund 

Alla slutkunder som kan hantera SMS-funktionen på sin mobiltelefon kan betala via SMS. 

SMS payment ska vara alternativet till kontantbetalningen och pappersbiljetter. Idén är att ge 

användaren en säker, snabb och miljövänlig betalning som leder till sänkta kostnader och 

ökad omsättning för säljaren. Det satsas på SMS-funktionen därför att nästan alla ha sin mobil 

telefon med sig när de lämnar huset. Nästan alla kan hantera SMS funktionen och en stor del 

av kundernas betalningar ligger under 200 SEK. 

Fördelar 

Mobill ser fördelarna med den mobila SMS payment att tjänsten är lät att använda för kunden 

och konsumenten. Vid betalning krävs det ingen registrering eller utlämnande av personliga 

uppgifter. Systemet kräver inte heller någon speciell installation eller nedladdning av 

programvara. Konsumenten kan lämna huset utan plånbok och både detaljhandeln och 

konsumenter slippar hantera kontant eller mynt betalning. Det är lätt att följa transaktionerna 

alltså när, var och vad kunden betalar för, på så vis kan företag också lätt göra 

marknadsundersökningar. Parkeringsbolagen kan enkelt kontrollera om p-avgiften betalas 

med SMS-parkering. Genom att ersätta kontant- och biljetthantering med SMS payment 

minskar kostnaderna för dess hantering. Säkerhets- som underhållskostnader minska eller 

faller helt bort. 

Begränsningar 

Mobill ser största begränsningar med SMS payment att kunden måste betala för att skicka en 

SMS och användning av operatörernas mobilnät. Detta påslag begränsar användningen. 

Mobill följer dock utvecklingen och menar att det finns en signifikant utveckling att de 

svenska mobil operatörerna kontinuerligt sänker SMS priserna.  

Möjligheter 

Mobill ser möjligheter respektive framtiden för SMS betalningen i ett ganska bredd område. 

SMS Payment kan införas över allt där behovet att ersätta kontanter och mynt finns. Det kan 

t.ex. var vid betalning av taxi- och kollektivresor,  entré biljetter, avgifter, infotjänster, 

värdecheckar etc. Möjligheterna kommer att bli ännu större om mobil operatörerna sänker 

sina kostnader.  

Många olika aktörer söker redan idag efter alternativa betalningslösningar för att ersätta mynt- 

och kontanthantering. Användning av SMS payment ökar enligt Mobill. 
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Konkurrensen 

Största konkurrenterna är i dagsläget kontant och kort betalningen. Ett hinder utgör SMS 

kostnader. 

Mikro- och makromarknaden 

SMS payment ska vara aktiva vid mikrobetalningar, alltså mellan 0 och 200 SEK. Mobill vill 

fylla gapet där belopp för betalning anses vara för små för kreditkort och som idag utförs till 

stor del av kontanta medel. 

I dagsläget finns det inga ambitioner att satsa på makrobetalningar. En anledning är att 

mobiloperatören tar ut avgifter och det blir dyrare desto högre omsättningen blir. Mobill 

menar att detta är den faktor som begränsar verksamheten mest.  

Extrakostnader 

Slutkunden betalar en serviceavgift per transaktion. Serviceavgiften ska täcka kostnaden för 

mobiloperatörens tjänster det vill säga provision för kontantkort, kreditrisker samt fakturering. 

Mobill hänvisar att många konsumenter är beredda att betala för bekvämligheten och ett större 

serviceerbjudande. För t.ex. parkeringsbolaget tillkommer inga uppfartskostnader eller fasta 

kostnader utöver eventuell kostnad för telefonnummer. Kostnaden för Mobill Scandinavia 

AB:s tjänster faktureras som procent av omsättningen.  

Intäkter 

Mobill fakturerar sina tjänster till bolagen som procent av omsättning. 

Kundförutsättningar  

För kunden som t.ex. parkeringsbolag krävs det inga extra installationer eller investeringar. 

Det hänvisas till att det är en väldigt enkel betalningslösning som Mobill erbjuder sina kunder. 

Slutkunden behöver bara ha en mobiltelefon med SMS-funktionen och antingen ett 

mobilabonnemang eller kontantkort. SMS payment fungerar med alla svenska 

mobiloperatörer. 
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5.4 Sammanställning av intervju med konsumenter 

Konsumentundersökningen kommer att presenteras utifrån det generella svaret vi fick från 

varje fråga i en sammanhängande text. 

Det rådde inget tvivel om att de flesta respondenter hört talas om fenomenet SMS-betalning 

och att de i stora drag även känner till hur det fungerar, även om endast ett fåtal använt 

tjänsten. Vår undersökning visar att reklam via media samt informationstexten på 

parkeringsautomaten är de vanligaste källorna var man först fått information om betaltjänsten. 

Respondenter på alla de tre platserna vi besökte var överens om att enkelhet var den största 

faktorn som skulle motivera till att använda tjänsten. I parkeringshuset och på 

universitetsområdet var det också ett flertal som ansåg att det skulle behöva vara billigare än 

andra metoder för att någon motivation till användning skulle finnas. Endast ett fåtal nämnde 

fördelar med att slippa kontanter som motivation till att övergå till SMS-betalning. Vidare var 

det en betydande andel som inte kunde komma på någon anledning till att övergå till den 

alternativa betalningsmetoden.  

Trots dessa svar ansåg nästan samtliga att tjänsten var ett alternativ till att betala med 

kontanter eller med kort, men med kommentarer som, "det är ett bra alternativ, men inte för 

mig" eller "för de som använder tjänsten är det ett alternativ". En klar majoritet var tveksam 

till att betala större summor än 200 kr via SMS och att betala en extra avgift för att utnyttja 

tjänsten var ej ett alternativ. Det som ansågs vara hindren till att göra så kallade 

makrobetalningar med SMS-betalning var säkerheten i första hand, "tänk om jag trycker en 

siffra fel och alla pengar går till någon annan" och allmänt att det fanns en känsla av 

avsaknad av kontroll från konsumentens sida kring SMS-betalning. Även kontantkort utgjorde 

ett problem då många med kontantkort bara har tillräckligt med kredit för att ringa för. 

Slutligen frågade vi vad som prioriterades högst när man lämnar huset, plånboken eller 

mobiltelefonen, och hos en klar majoritet var plånboken viktigare men överraskande många 

valde även mobiltelefonen.  
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6. Analys 

Vårt analyskapitel kommer att delas in i två delar. Den första delen är en allmän analys av 

mobilbetalning. Denna följs upp av en övergripande analys av SMS-betalningen utifrån våra 

teorier. 

”Mobile payment” betecknar en betalningsföregång där en portable apparat används för att 

aktivera och/eller bekräfta en elektronisk betalningstransaktion. Betalningssystemet ska 

användas som alternativ till kontant, mynt eller kortbetalning. Viktigt att tänka på är att 

betalningsföregången kan genomföras av flera olika mobila apparater som t.ex. PDA, 

smartphones eller mobile terminals. Det är alltså inte enbart mobiltelefoner som ska användas 

för att genomföra en mobil betalningsföregång. Teoretiskt sätt finns det ingen beloppsgräns 

för mobila betalningstransaktioner dock riktar sig största fokus på den så kallade 

mikromarknaden. Beloppsgränsen ligger här mellan 100 och 200 kronor. (Mallat, Rossi, & 

Tquanainen, 2004) (Karnouskos & Fraunhofer, 2004) 

I vår empiriska undersökning av företaget Mobill Scandinavia AB uppmärksammade vi att 

deras betaltjänst begränsas till apparater med SMS-funktion. Anledningen är att deras 

betallösning baseras på SMS-funktionen. Kunder med portabla apparater utan SMS-

funktionen kan alltså inte använda betaltjänsten respektive SMS-tjänster överhuvudtaget. 

Detta bör dock inte utgöra ett hinder för en SMS-baserad betaltjänst därför att de flesta mobila 

apparaterna som användas är mobiltelefoner med SMS-funktion.  

Den SMS baserade betaltjänsten erbjuder konsumenten möjlighet att betala för produkter och 

tjänster istället för med kontanter eller kreditkort. SMS-betalningen ska framförallt användas 

inom mikromarknaden där beloppet för betalning anses vara för litet för kreditkort och som 

idag utförs till stor del av kontanta medel. Enligt Mobill ligger betalningarna mellan 0 och 

200 kronor. SMS-betaltjänstens nischmarknad definierar sig alltså genom beloppsgränsen och 

behovet av alternativ till kontanta medel.  Mobill erbjuder sin SMS-baserade betaltjänst 

främst inom biljettförsäljning för parkering, buss/tåg, event, vägtullar mm. Enligt Mallat m.fl. 

(2004) kan det tilläggas att köp av läsk och godis ur automater samt olika mobiltjänster som 

nyheter, musik etc. är också tänkbara användningsområden för SMS betalning. (Mallat, Rossi, 

& Tquanainen, 2004) 

Idag har mer än 2,5 miljarder människor en mobiltelefon och tillgång till mobilnätet. 

Intressant med mobiltelefoner är inte bara det höga användarantalet utan också sin världsvida 

spridning, fördelningen på alla inkomstklasser och sin bärbarhet. Användaren lämnar sällan 

huset utan apparaten och slår sällan av den. (Jacob, 2007) 

Mobiltelefoner har SMS-funktionen implementerat med främsta syfte att kunna skicka korta 

meddelanden till andra mobiltelefoner. Den omfattande spridningen av mobiltelefoner och 

kännedom av SMS-funktionen anses enligt Mobill vara en stryka inom den SMS-baserade 

betaltjänsten. SMS-funktionen är känd av slutkonsumenten och det behövs ingen speciell 

installation eller anskaffning av grossisten för att kunna erbjuda SMS-betaltjänsten eftersom 
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den utnyttjar det befintliga mobilnätet. Användningen av teleoperatörernas mobilnät sker dock 

inte helt gratis vilket enligt Mobill också utgör deras största hinder. Det är nämligen 

slutkonsumenten alltså den som skickar ett SMS som också måste betala en serviceavgift till 

teleoperatören. Serviceavgiften ska täcka kostnaden för teleoperatörens tjänster det vill säga 

provision för kontantkort, kreditrisker samt fakturering. Detta påslåg begränsar användningen 

och är en grund till varför Mobill inte satsar på makromarknaden, alltså på belopp större an 

200 kronor. 

I Karnouskos (2004) grafiska framställning av ett typiskt betalscenario (figur 1) visas det 

vilka aktörer SMS-betalning agerar inom. Ett företag bakom SMS-betaltjänsten samarbetar 

främst med teleoperatören och grossisten. Interaktionen med slutkonsumenten genomförts av 

grossisten och teleoperatören. Grossisten säljer sina produkter eller tjänster till 

slutkonsumenten och teleoperatören fakturerar slutkonsumenten för användningen av telenätet 

och alla inköp som har genomförts via SMS. Ett företag som Mobill har alltså ingen direkt 

kontakt till slutkonsumenterna och därmed ingen kontroll över konsumentrelationen, 

konsumentdata och transaktionsvärdet. Dessa informationer kan dock vara av betydelse enligt 

de Reuver m.fl. (2009) för bland annat utvärdering av kundfeedback och utveckling av nya 

strategier.  

Mobills direkta kunder är grossister, trafikbolag, parkeringsbolag m.m. alltså de som ansluter 

sig till betaltjänsten och ger sina kunder alternativa betalningsmöjligheter. Mobills kunder 

motiveras genom minskade kostnader för kontant- och biljethantering samt underhåll av 

automater. Dessutom minskar risker för svinn och skadegörelse av automater vilket i gangäld 

sänker kostnader. För Mobills SMS-betaltjänst beräknas inga extra eller fasta kostnader. 

Mobill fakturerar sina tjänster som procent av grossisten respektive butikens omsättning. 

Intressant är att den mobila betalningslösningen tillsammans med den digitala 

biljettfunktionen i form av SMS kan ses som ett fullständigt alternativ till de klassiska 

automaterna. Parkeringsautomater utför t.ex. samma funktioner, betalningen och 

biljettutgåvan, som Mobills SMS-parkeringstjänst. Enligt Bitner m.fl. (2002) 

utgör teknologibaserade självbetjäningssystem (SST) en viktig del inom tjänsteprocessen. 

Företagen satsar på SST för att få ett brett och tidsflexibelt tjänsteerbjudande utan att höja 

personalstyrkan. Standardiserade arbetsuppgifter som t.ex. vid parkeringsbetalning kan 

utföras av SST system och frigör personalen. (Bitner, Ostrom, & Meuter, 2002) 

Båda system; parkeringsautomaten och mobiltelefonen har gemensamt att slutkonsumenten 

utföra arbetsprocessen som enligt Meuter m.fl. (2000) är ursprungsidén bakom 

implementering av SST. Meuter m.fl. (2000) skriver att företagens implementering av SST 

”Self-Service Technology” erbjuder kunderna möjligheten att utföra tjänsten själva utan hjälp 

av personalen (Meuter, Ostrom, Roundtree, & Bitner, 2000).  Skillnaden mellan 

parkeringsautomater och SMS-parkering är att den första anskaffas och underhålls av 

parkeringsbolaget medan den andra ägs av konsumenten i form av mobiltelefonen m.m. SMS-

tjänsten erbjuder alltså möjligheten att grossisten, trafik-, event, eller parkeringsbolagen kan 

frigöras från ett eget SST-biljettsystem och kontanthantering. Ett frigörande skulle betyda att 
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ett ännu större ansvar inom tjänsteprocessen överförs till konsumenten. Betalning, 

biljetthantering och underhåll av apparaten ansvarar då konsumenten helt för. 

Som tidigare nämnds är enligt Mobill och de Reuver m.fl. (2009) ett stort hinder inom 

”mobile payment” respektive SMS-betalning att slutkonsumenten behöver betala en extra 

serviceavgift till teleoperatörerna. Mobill har dock åsikten att vissa konsumenter är beredda 

att betala en extra avgift för ”bekvämligheten”. Vid implementering av ett nytt SST-system 

som SMS-betalning är det viktigt att de ansvariga tänker på vissa punkter. Bitner m.fl. (2002) 

lärdomar baseras på olika undersökningar angående konsumenternas beslutsprocess bakom 

användning av ett nytt SST-system. Bitner m.fl. (2002) lärdomar består bland annat av att 

företagen bör vara tydlig i motivering och syfte bakom implementering av ett nytt SST-

system. Konsumenten måste veta varför det nya systemet föredras och vilka fördelar det med 

sig för. Annars skulle detta innebära att konsumenterna inte komma att visa ett eget driv och 

intresse att testa ett nytt SST-system. Mobills SMS-baserade betaltjänst kan jämföras med 

implementering av ett nytt SST-system. I vårt empiriska exempel är det dock Mobills kund, 

Umeåparkering, som är i innehav av huvudrollen inom implementering av den nya SMS-

betaltjänsten. Här kan det dock förekomma att det finns olika uppfattningar om huvudsyfte 

bakom implementering. Mobills huvudsyfte är att få en så hög användning som möjligt därför 

att deras provision utgörs av kundens omsättning. Bitner m.fl. (2002) tillägger att det ur 

företagens perspektiv är att föredra att erbjuda konsumenterna valfrihet. Enligt 

undersökningen tycker konsumenterna inte om att bli begränsat till ett SST-system vilket 

tvingar de att bryta sina vanor. 

6.1 CR och SST adoption 

En viktig del av vår analys är konsumenternas attityder kring SMS-betalningstjänsten. Detta 

är ett nytt SST system som ännu saknar mycket forskning kring kundernas uppfattning och 

föreställningar av systemet. Som Bitner m.fl. (2002) beskriver är första steget i 

implementerandet av SST att göra konsumenten medveten om dess existens. Som vår 

undersökning visar verkar det som om detta första steg lyckats bra då en majoritet känner till 

systemet och verkar veta vad det används till. Det verkar emellertid som att en del 

information saknas då en mycket liten del av populationen faktiskt tagit steget till att göra en 

praktisk bedömning av tjänsten. Majoriteten av svenskar idag äger en mobiltelefon och även 

ifall bara en mindre andel av befolkningen känner sig bekväm med SMS-tekniken ser vi inte 

att det finns något större problem med bristande förmåga eller låg tillgång till 

betalningsmedlet. Inte heller tror vi att det sker någon förvirring gällande SMS-betalningens 

grundläggande syfte och användning. Respondenterna har inte nått det fjärde steget inom 

Bitner m.fl. (2002) ”SST adoption model”. Förutsättningen att ett nytt SST-system kommer 

att accepteras är dock att konsumenterna är beredda att använda dem. 

Om vi tittar närmare till respondenternas beredskap (CR) ser vi att förmågan finns att använda 

SMS-funktionen, men konsumenternas uppfattning om vad som måste göras och motivation 

att använda tjänsten gick inte tydligt att identifiera hos respondenterna. Som det verkar finns 

det en del oklarheter kring exakt hur tjänsten fungerar rent praktiskt och vad som krävs som 
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konsument för att använda den. Detta skapar en barriär som majoriteten av respondenter inte 

ännu är beredd att bryta igenom. Dessutom är SMS-betalningen ännu inte tillräckligt 

associerad med de fördelar som skulle kunna få användaren att byta till detta betalningsmedel. 

Utöver att våra respondenter var överrens om att enkelhet och lätt hanterlighet var viktiga 

egenskaper, krävdes hos många även en prisfördel för att ta steget till att börja använda 

tjänsten. Som det framgick i intervjun med Mobill tillkommer en del avgifter, främst 

associerade med operatören för att kunna genomföra en SMS-betalning. En del av dessa 

avgifter hamna hos slutkonsumenten. Med tanke på det förbehåll som fanns mot extraavgifter 

i samband med betalningar via SMS är detta något som måste adresseras och lösas innan 

konsumenterna är beredda att testa tjänsten och kommer att hamnar i modellens femte och 

sjätte steg.  

Om vi tittar närmare på SMS-parkeringen i Umeå som exempel så har alternativen till SMS-

betalning funnits mycket länge och det känns tryckt och bekvämt att använda de befintliga 

betalningsmetoderna. I dagsläget är marknadsföringen av SMS-parkeringen begränsad till 

reklam i media, främst tv samt den klisterlapp som finns på parkeringsautomaten. Det verkar 

som att detta har räckt för att uppmärksamma konsumenten om systemets existens, men inte 

för att informera om systemets säkerhet, fördelar eller legitimitet. Den klisterlapp som sitter 

på automaten skulle lika gärna kunna vara dit klistrad av någon som vill lura konsumenten. 

Mobills SMS-parkeringssystem är inte heller speciellt användarvänligt, en av de viktigaste 

kriterierna för användning.  För att använda tjänsten behöver konsumenten hålla reda på zon 

nummer och det nummer dit SMS-meddelandet ska skickas. Beroende på hur van användaren 

är på att skicka SMS kan detta också kännas krångligt och ta tid, och om användaren vill 

förlänga sin parkeringstid måste ytterligare ett SMS skickas. I jämförelse med t. ex det system 

för kortbetalning som finns i parkeringshusen med in och utcheckning så kan SMS-

betalningen känns som ett mycket krångligare alternativ. 

6.2 SWOT-analysen 

Genom SWOT-analysen presenteras den interna och externa miljön som den SMS-baserande 

betaltjänsten omges av. Tjänstens miljö utgörs av fyra faktorer vilka är styrka, svaghet, 

möjlighet och hot. (Kotler & Keller, 2006) 

Styrkor som betaltjänsten har är att den satsar på SMS-funktionen vilket understöds av nästan 

alla mobiltelefoner och dess funktion som digitalbiljett. Mobiltelefonen är den mobila 

apparaten som används mest. Slutkonsumenterna bär mobilen med sig och använda sin egen 

vid betalning. Användaren är van med tekniken och behöver inte lära sig att hantera ett nytt 

SST-system. Grossisten kan enkelt ansluta sig till betaltjänsten, inga investeringar behövs. 

Svagheter som identifierades är att betaltjänsten inte har direkt tillgång till slutkonsumenterna. 

Det går inte att samla kundinformation eller skapa en kunddatabas för utvärdering av 

kundrespons eller utveckling av nya marknadsstrategier. Företaget som står bakom 

betaltjänsten fakturerar inte själv slutkonsumenterna utan det görs av teleoperatörerna. 

Dessutom fungerar tjänsten via teleoperatörens mobilnät som betyder att tjänsten inte har en 



6. Analys 

34 

 

egen infrastruktur. Slutkonsumenterna som använder tjänsten behöver betala än extra service 

avgift till teleoperatören. Betaltjänsten behöver marknadsföras av grossisten som är 

betaltjänsten främsta kund. 

Möjligheter inom betaltjänsten är att handeln söker efter alternativ till kontant och 

myntbetalning. Finansinspektionen beskriver kontanter som dyrt betalningsmedel som inte 

bär sina egna kostnader och medför därmed en samhällsekonomisk effektivitetsförlust. Flera 

åtgärder för att minimera kontanthantering debatteras offentligt. Åtgärderna kan medföra att 

kontanter blir dyrare. Det talas om att avgifter på bankomatuttagen m.m. bör införas. Antalet 

mobiltelefonägare växer och mobilnätet utvidgas. Konsumenterna lämnar sällan huset utan 

mobilen. Många konsumenter har inte ett kreditkort. 

Hot utgörs framförallt av beroende till teleoperatörerna. Vilka teoretisk kan höja priserna vid 

nya avtalsförhandlingar. Efterfrågan efter ”mobile payments” lösningar är stort. Flera olika 

aktörer utvecklar och erbjuder mobila betalningslösningar. De stora kreditinstituten och 

bankerna utvecklar egna betallösningar. SMS-betalnings ska konkurrera mot kontant och 

kortbetalning. SMS tillvaro i framtiden är osäkert då nya tekniker utvecklas snabbt. 

En sammanställning av den SMS-baserande betaltjänsten huvudfaktorer visas i figuren 

nedan:  

 

 

FIGUR 6: SWOT-ANALYSEN (KOTLER & KELLER, 2006)  
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6.3 Betaltjänstens generella attraktivitet 

En utvärdering av ett företags möjligheter fastställer dess attraktivitet och sannolikheten till 

framgång. Detta tillsammans med en utvärdering av de största hoten gör det möjligt att 

karakterisera en företagsverksamhets generella attraktivitet. (Kotler & Keller, 2006)  

Figur 7 klassificerar tjänstens attraktivitet och sannolikhet till framgång. 

 

1. Efterfrågan efter nya betalningslösningar 

2. Makromarknaden 

3. Teknisk utveckling 

4. Stigande antal mobiltelefoner 

  

Efterfrågan på nya betallösningar är den SMS-baserade betaltjänstens bästa 

marknadsmöjlighet. Tjänsten bör marknadsföras så att så många intressenter som möjligt nås. 

Makromarknaden föreblir som intressant marknadssegment men för tillfället bör den 

observeras. Även de tekniska förändringarna som t.ex. vad nästa generation av mobiltelefoner 

medför bör observeras. Tjänstens möjligheter att utnyttja det fortfarande stigande antalet av 

mobiltelefoner är för svag för att ta hänsyn till. Antalet kontraktsabonnemang och kontantkort 

överstiger redan antalet invånare i Sverige. 

Figur 8 klassificerar tjänstens hot efter allvarlighet och sannolikheten att inträffa. 

 

1. Konkurrenternas aktivitet 

2. Inget eget nätverk 

3. Teknisk utveckling 

4. Teleoperatörerna höjer SMS avgift 

  

Konkurrenterna är flertalig och många olika aktörer söker eller erbjuder redan alternativa 

betalningslösningar. SMS-betaltjänsten kan utkonkurreras om t.ex. de etablerade 

kreditinstituten eller teleoperatörerna erbjuder en egen fungerande betallösning. Problemet att 

SMS-betaltjänsten genomförs via det existerande mobilnätet medför risk att operatörerna 

höjer priserna vid nästa omförhandlingar. Den tekniska utvecklingen innebär också ett hot 

ifall hela SMS-funktionen ersättas med en annan funktion. Hoten att teleoperatören höjer 

SMS avgiften bör anses som svag, därför att trenden pekar på att SMS-avgiften kontinuerligt 

sänks. 

FIGUR 7: OPPORTUNITY MATRIX (KOTLER & KELLER, 2006) 

FIGUR 8: THREAT MATRIX (KOTLER & KELLER, 2006) 
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6.4 Porters konkurrens modell 

Marknaden för mobila betalningslösningar är enorm, speciellt för de som använder 

mobiltelefonen som verktyg. I vår undersökning framgår det att även om majoriteten 

prioriterar plånboken så finns det även ett mycket stort behov av att vara nådd. En 

kombination av de båda skapar därför ett mycket intressant betalningssystem. Det finns i 

dagsläget ingen marknadsledare och därför är tillgången till marknadsandelar fortfarande stor. 

De befintliga lösningarna presenteras dock av ett problem, ett problem som sänker deras 

vinstmarginaler och begränsar deras verksamhet. Användandet av de existerande 

betaltjänsterna tvingas gå genom teleoperatörernas nät och betala deras avgifter. Vidare 

hamnar handeln på konsumentens mobilräkning vilket innebär att teleoperatören även agerar 

kreditinstitut. Med tanke på den nuvarande nischen där mikrobetalningar i första hand är vad 

tjänsten erbjuder kommer detta innebära en stor lönsamhets förlust för företaget eller en rejäl 

extra avgift för konsumenten. 

 Hot från nya aktörer - Hotet från nya aktörer är extra stort för SMS-

betalningssystemet i ett inledningsskede som vi har idag då tjänsten ännu är sårbar på 

grund av dess svaga grepp om marknaden. Många andra aktörer så som kreditinstitut, 

teleoperatörer och mobiltelefontillverkare är ivriga på att utveckla egna system, 

ibland genom samarbete med varandra. Här gäller det att ständigt övervaka 

marknaden och vara flexibel i sin affärsmodell för att kunna hänga med och inte bli 

utkonkurrerad. 

 

 Säljarnas kraft - När det gäller betaltjänsten i allmänhet är det mycket svårt att göra 

någon bedömning av detta. I dagsläget finns det som tidigare nämnt ingen 

marknadsledare som kan ställa höga krav. 

 

 Köparnas kraft - Utifrån vårt exempel med SMS-parkeringen i Umeå så skulle man 

kunna säga att Mobill är den ända säljaren och UPAB är den enda köparen. I en 

sådan situation kan det bli extra viktigt för ett företag som Mobill att bibehålla en god 

relation gentemot UPAB då de är egentligen är den enda kunden inom detta 

marknadssegment i Umeå.  

 

 Hot av substituerbarhet - SMS-betalningen kan mycket enkelt bli substituerad mot 

ett annat mobilt betalningssystem genom starkare marknadsföring, smidigare 

implementering, tydligare fördelar och starkare varumärken. 

 

 Konkurrens mellan existerande aktörer - Konkurrensen i nuläget är inte så hård 

bland de existerande aktörerna. En marknad så som Umeå är nästan uteslutande styrd 

av en aktör. 
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7. Slutsatser och diskussion 

Efter att ha studerat SMS-betalningen på en lokal nivå utifrån exemplet med SMS-parkering 

har vi kunnat ta lärdom av den marknaden och se en liknande situation när det gäller SMS-

betalning i sin helhet som bransch. Utifrån vårt syfte och problemformulering följer våra 

slutsatser och en diskussion kring våra fynd. Vi vill även svara på de frågeställningar vi 

nämnde i början av arbetet: 

 

 Vilka är SMS-betalningstjänstens användningsområden och vilka begränsningar kan 

identifieras? 

Vår empiriska och teoretiska analys visar att en SMS-baserad betalningstjänsts främsta 

användningsområde befinner sig inom mikromarknaden och avser betalning för lokalresor, 

parkering, event och vägtullar m.m. Andra användningsområden gäller framförallt 

mobiltjänster som t.ex. nyheter, musik och andra digitala produkter. Mobill positionerar sitt 

marknadssegment där beloppen för betalning anses vara för små för kreditkort och som utförs 

till stor del av kontanta medel. Implementering av ett nytt betalningssystem som 

huvudsakligen ska konkurrera med kontantbetalning och delvis med kortbetalning är en stor 

utmaning för de bakomstående aktörerna. Denna slutsats stöds av vår konsumentundersökning 

och våra teoretiska studier. Utmaningen baseras bland annat på att kontantbetalningen är det 

traditionella betalningssättet och kredit eller kortbetalning har idag, särskilt i Sverige en bred 

infrastruktur och ett fungerande nätverk. Dessutom bör det inte glömmas att kontanter anses 

som ett billigare alternativ därför att användaren lämnas i detta antagande av handel och 

banker. Riksbankens beräkningar understryker nämligen att samhällets kostnader per 

kontantbetalning är högre än per annat betalningssätt. Visserligen beräknas 

kontantanvändaren inga extra kostnaderna som det görs för en betalningstransaktion via SMS 

eller kreditkort men som Finansinspektionen hänvisar, står i slutändan alla konsumenter för 

kontanters hanteringskostnader via varupriserna och bank- respektive andra betaltjänster. 

Kontanter medför en samhällsekonomisk effektivitetsförlust därför att de inte bär sina egna 

kostnader. Ett alternativt betalningsätt som är billigare och effektivare än kontanter kan alltså 

i slutändan leda till lägre tjänste- och varupriser. 

Fördelarna som SMS-betalning bland annat medför, är en enkel installation, inga extra eller 

fasta kostnader för kunden. Dessa fördelar äts dock upp av serviceavgiften som användaren 

måste betala till sin teleoperatör för varje SMS som betalas med. SMS-tjänsten måste alltså 

  tydligt marknadsföras för att klargöra användaren varför en extraavgift beräknas och vilka 

fördelar den får. Marknadsföringen utgör dock en svårighet för företag som står bakom 

betaltjänsten. Mobills direkta kunder är inte slutkonsumenterna utan kunder som erbjuder 

SMS-systemet till sina kunder. Mobill kan inte förlita sig helt och hållet på sina kunder att de 

marknadsför SMS-betalning i överensstämmelse med Mobills mål. Kunderna har snarare 

avsikten att göra det så enkelt som möjligt för konsumenten att betala än att inskränka de i sitt 

val av betalningsmedel. Umeåparkering erbjuder till exempel ett flertal olika 
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betalningsmöjligheter trots installering av den SMS-baserade betaltjänsten. Vid 

parkeringsplaster finns det automater som tar mynt, sedel eller kreditkort. SMS-betaltjänsten 

implementeras idag enbart som ett av flera betalningsalternativ. Umeåparkerings placerar 

SMS-parkerings tjänsten alltså inte som substitut till kontantbetalning respektive för hela 

biljetautomaten utan mer som service till kunden att kunna betala på flera olika sätt. Detta 

resulterar i att mindre konsumenter kommer att testa SMS-parkering och kontant- och 

kreditbetalning kvarstår som konkurrenter.  

 

 Vilken attityd har konsumenterna till ett SMS-baserad betalningssystem? 

Konsumenternas attityd har för oss känts som mycket öppen till betaltjänsten via SMS. 

Kännedomen om tjänsten är bra och konsumenterna välkomnar den som alternativ betalning, 

trots detta är användningen i dagsläget mycket låg. Orsaken till detta verkar vara en allmän 

okunskap om tjänsten fördelar, och som vi observerat i samband med SMS-parkeringen 

verkar dessa fördelar kunna vara mycket tveksamma från konsumentens perspektiv. Vidare 

har konsumenternas attityder också speglat att SMS-betalningen är ett bra alternativ till 

kontant och kortbetalning för de som använder den, inte nödvändigt vis för de konsumenter 

som deltagit i vår undersökning. Bristande marknadsföring och dålig image samt varumärkes 

uppbyggnad har gjort att den information som varit nödvändig gällande betalningstjänstens 

fördelar inte har kommunicerats till slutkunden. 

 

 Vad har SMS-betalningstjänsten för möjligheter i framtiden? 

Genom SWOT analysen och utvärderingen av betaltjänstens generella attraktivitet kan vi 

konstatera att SMS-betalning är en komplett lösning som har förutsättningar att stilla den 

stigande efterfrågan efter alternativa betalningssätt. Att SMS-betalningen kommer i framtiden 

att expandera till makromarknaden ifrågasätts dock genom konsumenters och Mobill 

inställning respektive uttalande. I alla fall på kort sikt begränsas SMS-betalning till 

mikrobetalningar och dess respektive marknadsområdet. Att konsumenterna tvingas att betala 

en serviceavgift till teleoperatörerna bromsar kundens motivering att använda SMS-betalning 

signifikant. Följer vi trenden går det dock att utgöra att SMS avgiften kontinuerligt har sänks 

med tiden och kommer eventuellt vara helt gratis i framtiden. Provisionen till företaget bakom 

SMS-tjänsten kvarstår dock. Vi upptäckte att SMS-funktionen också användas som digital 

biljett och erbjuder bredvid ett betalningssystem en lösning till kundens biljetthantering. 

Vilket resulterar i mindre pappersförbrukning och lättare överföring till biljettköparen. 

Intressant är att den mobila betalningslösningen tillsammans med den digitala 

biljettfunktionen i form av SMS kan ses som ett fullständigt alternativ till de klassiska 

automaterna. Den här funktionen erbjuder varken kontant- eller kortbetalningslösningar. 

Framtiden består dock inte bara av möjligheter utan också av olika hot. Vi ser som allvarligt 

hot konkurrenternas strävan efter ett eget ”M-payment” system respektive efter en ny ”M-

payment” standard. Många olika aktörer utvecklar och erbjuder redan sina mobila 
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betallösningar. Teknikens utveckling är svårt att förutse. Klart är dock att mobiltelefoner 

kommer att förändra sin gestalt såväl ute som inne. Om SMS-funktionens existens hotas är 

dock svårt att säga. Eventuellt på lång sikt kan det hända att SMS-funktionen utbytts mot ett 

helt nytt system eller påverkas genom omfattande uppdateringar. Här är det viktigt att ett 

företag som Mobill håller sina ögon på omvärlden och försöker att anpassa sin betallösning i 

jämna tak med teknikens utveckling. 
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8. Vidare forskning 

Våra undersökningsresultat ger den SMS-baserade betaltjänsten ett ansikte angående 

användningsområde, begränsningar och möjligheter i framtiden. Dessutom kartlägger vi 

vilken attityd kunderna har till SMS-tjänsten hos Umeå parkering.  Ändå har vår 

undersökning vissa begränsningar vilka dock lägger grunden till vidare forskning kring 

ämnet. Vår konsumentundersökning fokuserar främst på respondenter som inte har använt den 

SMS-baserade betalningstjänsten.  Vi menar att det hade varit intressant att genomföra en 

studie som fokuserar på slutkonsumenterna som använda SMS-betalning. Genom en studie 

kring deras attityder och preferenser bakom användning av SMS-betalningen kan det dras mer 

långtgående slutsatser angående utveckling av SMS-betalningen. 

  

Det bör också observeras om de nya kontantfria betalningslösningar som SMS-betalning 

kommer att fungera som substitut till kontanter eller snarare som ett substitut för andra 

kontantfira betalningslösningar som t.ex. kredit-, kontantkort. I detta sammanhang ska det 

provas i vilken grad det är möjligt att dra lärdomar ur införandet av kreditkortet. Hur 

adopterades först kreditkortet när det implementerades? Fanns det liknande barriärer eller 

tveksamheter som vid implementering av SMS-betalning? 

  

Avslutningsvis vill vi frambringa förslaget att göra en analys av ett liv helt utan kontanter. 

Resultanterna bör hjälpa att avgöra hur långt det är möjligt att klara sig i dagens samhälle utan 

kontanter och testa vilka alternativa betallösningar klarar sig bäst som substitut till kontanter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor Mobill 

1. Vilka fördelar ser ni med betalningslösningar via SMS? 

 

 

2. Vilka begränsningar ser ni med SMS som betaltjänst? 

 

 

3. Vilka möjligheter finns för framtiden? 

 

 

4. Vilken är den största konkurrenten respektive hinder för er SMS baserade 

betalningstjänst just nu? 

 

 

5. Ni satsar i er affärsvision helt på mikrobetalning. Varför? 

 

 

6. Finns det ambitioner att utvidga er betaltjänst till makrobetalningar? 

 

 

7. Innebär SMS betalningstjänsten extrakostnaderna för användaren? 

 

 

8. Vem står för era intäkter, konsumenten eller grossisten? 

 

 

9. Vad behöver jag som kund (butiksägare, parkering, biljettförsäljare) för att kunna 

implementera er betaltjänst? 

 

 

10. Vad behöver jag som konsument för att kunna använda betaltjänsten? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor konsumenter 

1. Har du hört talas om SMS-betalning, t.ex. att du kan betala din parkeringsavgift här via 

din egen mobiltelefon? 

 

1) Ifall svaret är JA: Hur och var fick du information om SMS 

betalning? 

 

2) Ifall svaret är Nej: Fortsätta med fråga 4. 

 

 

2. Har du någon gång skickat ett SMS (allmänt) för att betala något? 

 

 

3. Har du redan testat den här SMS tjänsten för att betala parkeringsavgiften? 

 

1) Ifall svaret är JA: Fungerade tjänsten?  

2) Privat/företagsbruk?  

3) Ska du använda den igen?  

 

 

4. Vad motiverar dig eller skulle motivera dig att betala parkeringsavgiften via SMS? 

 

 

5. Tycker du SMS betalning (allmänt) är ett alternativt till kontant-, myntbetalning, 

kortbetalning? 

 

 

6. Skulle du vara beredd att betala en extra avgift för att betala via SMS (allmänt)? 

 

 

7. Kan du tänka dig att betala också större summor än 200 SEK via SMS (allmänt)? 

 

 

8. Om du lämnar huset, vad är viktigare för dig att ha med, plånboken (att ha 

pengar) eller mobiltelefonen (att vara nåbar)? 
 


