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Ekonomi Din Ekonomi Din Ekonomi 
Vi går igenom det du inte orkar 

– varje vecka om dina plånboksval

Mobila betalningslösningar.

”Mobilen kan 
göra korten 
överflödiga”

Anders Forsström
anders.forsstrom@dn.se

○○Prisjämförelsesajter, QR-kodav-
läsare, nya betalningssystem, elek-
troniska kuponger och kvitton, 
digitala banker och köpsajter – det 
mesta som behövs för en medveten 
konsument kan laddas ner eller 
finns på din smarta mobil. Frågan 
är hur länge vi måste bära en plån-
bok eller hur viktigt det är att be-
hålla plastkorten? 

–○Mobilen som informationsbä-
rare kan göra kort överflödiga och 
det rimliga är att kortinformatio-
nen flyttar in i mobilen, säger Johan 
Hagberg som leder forskningscen-
tret Center for Retailing på Han-
delshögskolan vid Göteborgs Uni-
versitet.

–○Just nu ser vi att mobilen blir 
allt viktigare för konsumenten. Inte 
bara för e-handeln, utan också när 
det ska handlas på vanligt sätt i bu-
tik. Konsumenter kan till exempel 
göra prisjämförelser och hämta ex-
tra information om varan via appar, 
fortsätter Johan Hagberg. 

Betalningstjänstföretaget Klarna 
visade nyligen i en undersökning 
att m-handeln, onlineköp via mo-
bil och surfplatta, fördubblats på 
en niomånaders period. Analysfö-
retaget Gartner har också spått att 
hälften av världens allt större nät-
handel redan 2015 kommer att ske 
mobilt. 

Men även om  mycket talar för ökad 
mobil konsumtion så handlar det 
fortfarande om en ganska omogen 
marknad. Många köpsajter har 
ännu inte anpassat sig till mobilens 
format. Undersökningar visar ock-
så att en majoritet tycker att kredit-
korten är krångliga att handla med. 
Likaså är många konsumenter för-
siktiga med att använda nya digitala 

betalsystem som swish, seqr och 
wywallet. 

Digitala betalningssystem har  
i omvärlden gjort störst succé i län-
der där banksystemen är svaga.  
I Tanzania och Kenya dominerar  
i dag till exempel en modell som 
kallas m-pesa, vilken också spridit 
sig till flera andra länder. M-pesa har 
gjort mobiloperatörerna till banker, 
vilket gör att företag och privatper-
soner kan skicka betalningar mel-
lan sig ungefär som ett sms. Niklas 
Arvidsson, forskare på KTH och 
specialist på betalningssystem, me-
nar att även om tekniken finns så är 
det inte lika lätt i Sverige.

–○M-pesa är ett jätteintressant 
betalsystem, men Sverige har re-
dan en fast fungerande betalnings-
infrastruktur, bland annat i form av 
miljontals lönekonton och hundra-
tusentals kortmaskiner installerade 
i affärer och restauranger, säger 
Niklas Arvidsson.

– Här råder en  dragkamp mellan 
mobiloperatörer och banker. De 
svenska mobiloperatörerna, som 
lanserat wywallet, vill självklart att 
simkortet i telefonen ska vara infor-
mationsbärare, men storbankerna, 
som står bakom swish, kräver en 
annan form av identifiering.

Det finns också en inbyggd trög-
het i att byta betalningssystem. 

–○Yngre kanske snabbare tar till 
sig det nya, men som konsument 
ska man välja det betalningssystem 
som man känner sig mest trygg 
med.

E-handeln via mobil slår rekord. Samtidigt har 
mobilen blivit allt viktigare för all slags han-
del.

– Mobilen gör att e-handel och handel i fy-
siska butiker smälter samman och snart kan 
plastkortens tid vara förbi, säger Johan Hag-
berg, forskare i företagsekonomi.
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Fakta. Mobila alternativ

Så kan du handla med mobilen
QR-kod
En bildkod via mobilens kamera ger 
information. Förkortningen qr står 
för quick response. Qr-koder an-
vänds i många appar, för att betala, 
få mer information om en vara eller 
till reklamerbjudanden.

NFC
teknik med närfältskommunikation, 
förkortningen står för near field com-
munication, finns redan installerad i 
flera android-mobiler. Hittills finns 
de inte i iphone. nFC har utprovats 
för att ersätta bil- och hotellnycklar, 
men skulle också kunna klara av in-
checkning och alla typer av biljetter. 

Bank-id
installeras i form av en app. För att 

få i gång sitt mobila bank-id krävs 
att man har en internetbank och 
därifrån hämtar en aktiveringskod.
det finns många mobila betalnings-
lösningar. Vanligast är fortfarande 
kreditkortet, men detta upplevs 
ofta som krångligt. Här följer några.

Swish
1,5 miljoner anslutna svenskar 
börjar nu prata om att ”swisha” över 
pengar till varandra. installeras via 
bank-id.

Wywallet
En slags komplett plånbokslösning. 
användaren får ett Wywallet-konto 
som fylls på månadsvis eller med 
engångsinbetalningar.  Ett klister-
märke som innehåller nFC-teknik 

sätts på baksidan av mobilen och gör 
att du kan betala i butik via nFC eller 
genom att knappa in ditt telefon-
nummer i kortläsaren. Handla online 
genom att ange ditt mobilnum-
mer på webbplatsen och bekräfta 
betalningen med din pinkod. Pengar 
skickas via appen genom att mot-
tagarens telefonnummer och pinkod 
anges.

Seqr
Finns i flera tusen butiker i landet, 
bland annat i stora livsmedelsaffärer 
och hamburgerkedjor. seqr använ-
der qr-koder och ger också digitala 
kvitton. För affärerna är detta smidi-
gare och billigare än användning av 
kreditkort.
Anders Forsström

Fanny Folkö, 18 år, arbetssökande, Kvicksund
– Jag använder den mest till att köpa sms-biljetter på tunnelbanan, men jag 
har även bank-id i mobilen och mobilbank för bankärenden. när jag skulle 
köpa en ny mobil kollade jag priser på Pricerunner i mobilen.

Använder du
mobilen när
du handlar?

Marion Duvernay, 25 år, golfproffs, 
Evian, Frankrike
– Jag köper både tåg- och flygbiljet-
ter med mobilen och har elektro-
niska biljetter och boarding-kort när 
jag reser. Men när jag skulle boka 
tågbiljetter på sJ.s mobilsajt stod 
det bara på svenska, så jag fick gå 
till den vanliga webbsajten där det 
fanns en engelskspråkig version.

Urban Forsgren, 61 år, kulturse-
kreterare i Älvkarleby kommun, 
Skutskär
– Jag har inte börjat med det ännu, 
men fungerar tekniken så är det 
inga problem. i Västafrika används 
mobilen i stället för pengar nästan 
överallt. det är där betalningsmo-
dellen kommer ifrån.

Som konsument ska 
man välja det betal-
ningssystem som man 
känner sig mest trygg 
med.
Niklas Arvidsson, forskare på KtH


