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Sammanfattning 
Våren 2008 skrevs ett examensarbete på B-nivå med titeln ”Betalsystem på webben” 
som riktade in sig på användarnas åsikter och tankar om användandet av olika betalsätt 
och deras säkerhet på webben. Som en uppföljning på det examensarbetet skrevs 
denna rapport, med syftet att belysa de betalsystem som användes i olika webbshoppar 
vid tidpunkten för arbetets genomförande, utifrån utvecklarens synvinkel. Två företag 
som vid tidpunkt för rapportens genomförande var i eller i nära anslutning till 
processen att implementera en webbshop intervjuades, men där de två företagen hade 
olika kunskapsnivåer inom ämnet och därför valt att skaffa sina webbshoppar på olika 
sätt.  

En praktisk implementationsväg för betalsätt var att använda betalväxlar. En 
betalväxel (även kallad PSP, Payment Service Provider) agerar som en länk mellan 
webbshop och inlösare (exempelvis banker). Betalväxlarna kan hantera många olika 
betalsätt och några exempel är kortbetalningar, direktbetalningar via internetbank och 
faktura. Hos de olika betalväxlar som undersöktes var Visa och MasterCard något som 
erbjöds av alla, utöver dem var direktbetalningar via internetbank ett vanligt tillval. 
Tydligheten rörande eventuella säkerhetsstandarder varierade mellan betalväxlarna, 
vilket orsakade problem med att utläsa vilka standarder som använts. Av de betalväxlar 
som undersöktes kunde även ett antal relevanta undergrupper uttydas, relaterat till den 
kunskapsnivå som krävdes för att kunna implementera betalväxeln. 

Informanterna som intervjuades angav att de handlade via Internet regelbundet ett 
flertal gånger per år vilket leder till att de kan ha en större förståelse för sina kunders 
behov jämfört med om de aldrig handlat över Internet personligen. Företagen kan 
utifrån jämförelsen ses som ganska jämna både gällande inriktning och storlek. 
Informanternas datorkunskaper har tydligt påverkat valet angående att själva utveckla 
webbshoppen eller att köpa in tjänsten. De betalväxlar som företagen valde 
tillhandahöll ett stort antal betalsätt vilket gav företagen en bra möjlighet att kunna 
välja de betalsätt som passade dem.  Intervjuerna har visat ett resultat som är mycket 
troligt att man som ny utvecklare kommer i kontakt med i början.  

 



 

Summary 
During spring 2008, a thesis with the title ”Payment methods online” was written. 
This thesis was focused on the thoughts and opinions of customers regarding the 
usage of different online payment methods and the security on the web. As a follow-
up on that thesis, this report was written with the purpose of putting focus on the 
online payment methods from the developer's point of view. Two companies who at 
the time were in or in close connection to the process of implementing a web shop 
were interviewed. The chosen companies had different levels of knowledge within the 
field and had therefore chosen to get their web shops in different ways. 

One practical way of implementing a payment system was to use a PSP (Payment 
Service Provider) which acts as a link between the customer and the bank. A PSP can 
handle several different payment methods including for example card payment and 
direct payment through an internet bank, as well as ordinary invoice. Amongst the 
compared payment methods, payment through Visa Cards and MasterCards were 
offered by all, and direct payment through internet banks were also common. The 
clarity regarding security standards varied amongst the payment methods, which cause 
problems regarding finding out which standards that had been used. Of the payment 
methods that were investigated, a number of relevant sub-groups could be determined, 
related to the level of knowledge that was required on order to implement the payment 
method. 

The owners of the companies that was interviewed was regularly shopping on-line 
which gave them a better opportunity to understand potential problems and needs 
regarding web shops. The companies could be seen as equals regarding size and genre, 
but differing when it comes to knowledge about the web which is one of the reasons 
to why they have dealt with their web shops in different ways; implementing it on their 
own compared to hiring someone to do it. Both companies chose a PSP with several 
payment methods which gave them the opportunity to pick the methods they 
preferred the most. The interviews has shown to be much like a probable first step 
into the world of web shops and payment methods for a new web developer. 

 



 

Abstract 
Rapporten tar upp och behandlar ämnet betalväxlar utifrån en utvecklares perspektiv. 
Två företag som varit i eller nära inpå processen att utveckla en webbshop har 
intervjuats och jämförts med utbudet hos ett antal olika betalväxlar. Intervjuerna har 
visat ett resultat som är mycket troligt att man som ny utvecklare kommer i kontakt 
med i början. Positionen kan då vara både som utvecklare eller som ägare till 
webbshoppen. Det gick även att konstatera att det fanns ett antal betalväxlar lämpade 
för olika kunskapsnivåer. Professionell hjälp i form av råd och implementation måste 
inte tvunget vara en nödvändighet för att man ska kunna sätta upp en relativt 
avancerad webbshop. 

E-handel, Betalsystem, Betallösningar, Betalsätt, Betalväxlar, Webbshop 

This report deals with online Payment Service Providers (PSPs) from the developer's 
point of view. Two companies that were in or in close connection to the process of 
developing a web shop were interviewed and compared to the suppöy of payment 
options at a number of different payment PSPs. The interviews has shown a result 
which is probable that a new developer will get in contact with in the beginning. The 
position could be either as a web developer or as an owner of a web shop. It was also 
possible to establish that there were a number of PSPs suitable for different levels of 
knowledge within the field. Professional help such as advices and implementation is 
not necessary in order to be able to set up a relatively advanced web shop. 

E-commerce, Payment systems, Payment solutions, Payment methods, PSP, Payment 
Service Provider, Web shop 



 

Förord 
År 2008 skrev jag ett examensarbete om kundens syn på betalningar ifrån 
webbshoppar vilket ledde till en vilja att få veta mer. Det första arbetet var från början 
tänkt att innehålla även utvecklarens möjligheter med de olika betalsystemen men 
omfattningen för arbetet hade då blivit allt för stort vilket ledde till en uppdelning och 
ett löfte om en fortsättning. 

Jag vill passa på att tacka mitt eviga bollplank, Patrik Karlsson och min handledare 
Mats Loock som nu har stått ut med korrekturläsningar för mina två examensarbeten.   
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund till rapporten 
Våren 2008 skrevs ett examensarbete på B-nivå med titeln ”Betalsystem på webben” 
som riktade in sig på användarnas åsikter och tankar om användandet av olika betalsätt 
och deras säkerhet på webben (Elwing 2008). Efter en första studie av vad användare 
önskade av betalsystem på webben och vilka möjligheter det fanns var det mycket 
kunskap som saknades för att själv kunna implementera någon form av betalsystem. 
Detta gjorde att valet utav examensarbete blev en vidare  utveckling utav den första 
rapporten.  

1.2. Syfte 
Syftet med rapporten var att belysa de betalsystem som användes i olika webbshoppar 
vid tidpunkten för arbetets genomförande, utifrån utvecklarens synvinkel. 
Utgångsläget bestod av att kartlägga och ta upp ett antal alternativ för att kunna 
erbjuda en grund för att välja lämpliga implementationssätt för betallösningar på 
webben. Rapporten avser svara på följande frågeställningar: 

 Vad bör man som utvecklare tänka på gällande betalsystemen? 

 Vilka betalväxlar är att föredra utifrån olika kunskapsgrunder? 

1.3. Avgränsningar 
Två företag som vid tidpunkt för rapportens genomförande var i eller i nära anslutning 
till processen att implementera en webbshop intervjuades. För att förenkla en 
jämförelse mellan de båda företagen har företagen valts utifrån deras målgrupp och 
storlek.  

Geografiskt sett har undersökningen begränsats till betallösningar som används i 
Sverige. Undersökningen handlade om utvecklarens perspektiv med inriktning på 
företag till skillnad från privatpersoner.  

1.4. Presentation av företagen 

1.4.1. Företag 1 

Ägaren till företag 1 är en kvinna på 54 år, bosatt i Staffanstorp tillsammans med sitt 
företag. Företaget riktar sig till största delen till lajvare, vikingatids- och 
medeltidsintresserade. De som handlar av företaget ligger oftast inom en åldersgrupp 



 

Eira Malin Elwing 

 
2 

mellan 20 och 35 år1. De varor som företaget tillhandahåller är i första hand tyger samt 
tillbehör till sömnad (Medeltidsmode 2009). 

Ägaren till företag 1 kommer i rapporten att benämnas som informant 1. 

1.4.2. Företag 2 

Ägaren till företag 2 är en man på 39 år. Företaget har utgått från ett utbud som var 
tilltalande för företagets anställda och sedan utökat sortimentet utifrån den grunden. 
Gemensamt för ett antal av företagets kunder är ett stort intresse av historia, arkeologi, 
lajv och historiskt återskapande2. Företaget har legat nere några månader men startade 
upp igen i mars 2009. Varor som företagen tillhandahåller är tyger, mönster, 
sömnadstillbehör, historiska kläder samt andra historiskt inriktade varor. De 
tillhandahåller även föreläsningar och uppvisningar inom tidsperioden 1380-1412 
(Handelsgillet 2009). 

Ägaren till företag 2 kommer i rapporten att benämnas som informant 2.  

1.5. Ordlista 
3D-Secure. 3D-Secure är ett XML-baserat protokoll som används för att öka 
säkerheten vid transaktioner på Internet med betalkort 

API. Application Programming Interface. En uppsättning av regler som styr hur 
programvaror kan kommunicera med varandra.  

Betalsätt. Medel som används av kunden för att utföra betalningar. Exempelvis 
kortbetalningar, faktura och postgiro. 

Inlösare. Mottagare av betalning, vanligtvis en bank. 

Internetbank. En tjänst som vissa banker tillhandahåller som ger kunden tillgång till 
banktjänster via Internet. 

Makrobetalning. En makrobetalning är en större betalning, i detta fall kommer det 
att beteckna betalningar på 50 kr eller mer. 

Mikrobetalning. En mikrobetalning är en mindre betalning (Elwing, 2008), i detta fall 
kommer det att beteckna betalningar på 50 kronor eller mindre. 

PCI-DSS. Payment Card Industry Data Security Standard. Certifiering/standard för 
säkerhet gällande betalkort. Förkortas ofta ”PCI”. 

Web Service. En Web Service är ett mjukvarusystem som fungerar som ett API  över 
Internet. 

 

                                                      

1 Kerstin Borgshammar Ägare Medeltidsmode, E-postintervju 9 maj 2009 

2 Rikard Alm Ägare Handelsgillet, E-postintervju den 12 maj 2009 



 

Eira Malin Elwing 

 
3 

2. Teoretisk bakgrund - betalväxlar 
En betalväxel (även kallad PSP, Payment Service Provider) agerar som en länk mellan 
webbshop och inlösare (exempelvis banker). Betalväxlarna ger ofta en säkerhet 
bestående av billigare transaktioner och minimalt med väntan för alla inblandade 
parter. För utvecklaren ger det fördelen att enbart behöva implementera betalväxeln i 
sin webbshop istället för att själv utveckla en applikation som kan sköta 
transaktionerna mellan kund och inlösare.  (Post- och Telestyrelsen 2009 s. 30). 

Från och med den 1:a oktober 2009 kommer de internationella kortmärkena att ställa 
högre krav på de som hanterar och tillhandahåller webbshoppar samt betalsystem till 
dessa. Leverantörer av webbshoppar, bokningssystem och andra som hanterar 
kortnummer åt ett flertal webbshoppar måste certifieras årligen av extern revisor. För 
den enskilda ägaren av en webbshop betyder detta ett krav på att använda sig av en 
certifierad betalväxel eller att kunna visa upp en godkänd lösning för inlösaren. (Auriga 
ePayment 2009a). 

Betalväxlarna kan hantera många olika betallösningar och några exempel är 
kortbetalningar, direktbetalningar via internetbank och faktura (Posten 2009). 
Alternativen kan dock begränsas av de avtal som måste slutas mellan 
webbshopinnehavare och inlösare3.  

Nedan beskrivs några vanliga betalväxlar mer ingående. 

2.1. Auriga ePayment 
Prisuppgifter 
Lämnas ut vid ansökan (Auriga ePayment 2009b). 
 

Hjälp med implementation 
5 timmars implementeringsarbete för Auriga ePayments kundintegratörer ingår 
(Auriga ePayment 2009b). 
 

Dokumentation och support 
Lite information om produkterna och ingen information om hur man själv skulle 
kunna implementera deras lösningar (Auriga ePayment 2009b). 
 

Implementation 
Implementation sker genom Web Services (Auriga ePayment 2009b). 
 

Säkerhetsstandarder 
3D-Secure och PCI-DSS (Auriga ePayment 2009b). 
 

 

 
                                                      

3 Kerstin Borgshammar Ägare Medeltidsmode, E-postsamtal 15 maj 2009 
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Betalsätt 

Betalkort: Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Diners, JCB  (Japan Credit 
Bureau) med flera. Det finns även möjlighet för kunder att betala med betalkort via e-
post, telefon eller fax. 

Direktbetalning via internetbank: Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Sampo, 
OKO Bank och Aktia. De ger även stöd för direktbetalningar i tyskland via GiroPay.  

Övriga alternativ: Återkommande betalningar via betalkort (Auriga ePayment 2009b). 

2.2. DIBS 
Prisuppgifter 

Grundpriserna beror på vilket av paketen start, bas eller premium som väljs enligt 
tabell 1 (DIBS 2009). 
Tabell 1 Prisuppgifter för betalväxeln DIBS (DIBS 2009). 

 Etablering Månadsavgift Transaktionsavgift 

Start 2990 kr 390 kr Transaktioner upptill 10000 
kr/månaden ingår, därefter läggs 1% 
av transaktionsbeloppet på 
betalningen. 

Bas 4990 kr 690 kr Lämnas vid offert 

Premium 9990 kr 990 kr Lämnas vid offert 

 

Information om krav på webbshoppen 
Vid betalsidor på egen server krävs SSL-certifikat och att webbshoppen certifieras för 
PCI-DSS (DIBS 2009). 
 

Hjälp med implementation 

Enkel guide för att komma igång, utförlig dokumentation samt support vid behov 
(DIBS 2009). 
 

Dokumentation och support 

Utförlig teknisk dokumentation ges tillgång till efter val av paket men även innan finns 
mycket information tillgänglig. Telefonsupport ingår i paketet bas och premium (DIBS 
2009). 

 
Implementation 
Implementationen av DIBS betalväxel kan göras utifrån nivån av tekniskt kunnande. 
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Möjligheter finns att implementera deras API, att använda ett färdigt betalfönster som 
ligger på DIBS egna servrar eller att lägga betalsidorna på egen server (DIBS 2009). 

 
Säkerhetsstandarder 
3D-Secure och PCI-DSS (DIBS 2009). 

 

Betalsätt 
Betalkort: Visa, Mastercard, Dankort/eDankort, Maestro, JCB, Visa electron. 

Direktbetalning via internetbank:  SEB, swedbank, handelsbanken, nordea  

Övriga alternativ: Mobil cash (sms-betalning) (DIBS 2009). 

 

2.3. Certitrade 
Prisuppgifter 
En veckokostnad på 48 kr ligger som grund och till det läggs en transaktionskostnad 
på 1,50 kr eller 0,90% av transaktionsbeloppet per betalning (Certitrade 2009). 

 

Hjälp med implementation 
- 
 

Dokumentation och support 

Tillgång till dokumentation för valt paket samt support lämnas efter ansökan 

(Certitrade 2009). 
 

Implementation 
Implementationen av betalväxeln kan göras utifrån nivån av tekniskt kunnande. Det 
finns tre olika nivåer av integration mellan webbshoppen och betalväxeln. 

Webbutik: CertiTrades IWD (Inter Work Description) lämnas ut till den som själv vill 
sköta den mesta programmeringen själv. Information och exempelfiler skickas med för 
både ASP och PHP. 

Open source: CertiTrade har tagit fram betalmoduler till Magento, 
Joomla/VirtueMart, osCommerce och ZenCart. Betalmodulerna ingår i startkostnaden 
och är fria att ladda ner och provköra. 

CertiTrade-Pay: CertiTrade-Pay används i de fall där det säljande företaget tar emot 
beställningar per telefon, mail, fax, brev eller via formulär på webbsidor. 

Turbo E-butik: Färdig webbutik med betalsystem inkopplade från början  (Certitrade 
2009). 
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Säkerhetsstandarder 
PCI och 3D-Secure (Certitrade 2009). 
 

Betalsätt 
Betalkort: Visa, MasterCard, American Express och Diners Club international 
(Certitrade 2009). 

2.4. PayPal 
Prisuppgifter 
PayPal tar inte ut några abonnemangskostnader utan betalningen sker per transaktion 
och grundar sig på månatlig försäljning (PayPal 2009). För inrikesbetalningar gäller 
priser enligt tabell 2. 
Tabell 2 Prisuppgifter för betalväxeln PayPal (PayPal 2009).  

Månatlig 
försäljning 

0 kr – 
25000 kr 

25000 kr – 
100000 kr 

100000 kr – 
500000 kr 

500000 kr – 
1000000 kr 

1000000 kr 
-> 

Pris per 
transaktion 

3,4% + 
3,25 kr 

2,9% + 
3,25 kr 

2,7% +   
3,25 kr 

2,4% +  3,25 
kr 

1,9% + 
3,25 kr 

 

Hjälp med implementation 

Via support, dokumentation samt testmiljöer. Många grundliga beskrivningar samt 
testmöjligheter genom deras testkonton. 

Konfigurationshjälp ingår (PayPal 2009). 
 

Dokumentation och support 

Dokumentationen är mycket utförlig och det finns även väl utvecklade testmiljöer. 

Support finns tillgänglig (PayPal 2009). 
 

Implementation 
Implementationen av betalväxeln kan göras utifrån nivån av tekniskt kunnande. Man 
kan antingen lägga till PayPals egna knappar i webbshoppen, lägga till PayPals egna 
kundvagn eller använda deras API eller HTML-integration (PayPal 2009). 
 

Säkerhetsstandarder 
PCI (PayPal 2009). 
 

Betalsätt 
Betalkort: Visa, Mastercard, American Express, Samt övriga större korttjänster. 

Direktöverföring via internetbank: De större lokala bankerna. 
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Övriga alternativ: Faktura, PayPal-plånboken, Lokala betalsätt beroende på land 
(PayPal 2009). 

2.5. PayEx 
Prisuppgifter 
PayEx tar 0,345% på de belopp som betalas med någon form av kort, moms 
tillkommer. Detta faktureras varannan vecka4.  
 
Hjälp med implementation 
- 
 
Dokumentation och support 
Support blir tillgängligt efter avtal (PayEx 2009). 
 
Implementation 
Det finns i nuläget två vanliga vägar för implementation av PayEx betalväxel. Det går 
att få en färdig webbshop med betalsystem redan implementerat. Det går även att 
använda en modul för integration med övriga webbshoppar (PayEx 2009).  
 
Säkerhetsstandarder 
3D-Secure (PayEx 2009). 
 
Betalsätt 

Betalkort: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, PayEx Kontantkort och 
Dankort. 

Direktöverföring via internetbank: Swedbank, Nordea, SEB, Sampo, Osuuspankki, SP 
(Pop Pay), BankAxess, Dankort / eDankort, Handelsbanken. 

Övriga alternativ: PayEx e-plånbok, Pappersfaktura, E-faktura/ E-post faktura, 
Avtalsgiro, Samlingsfaktura, PayEx Premium charge SMS, PayEx Betalsamtal 

(PayEx 2009). 
 

 

                                                      
4 Kerstin Borgshammar Ägare Medeltidsmode, E-postsamtal 15 maj 2009 
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3.  Metod 
Som underlag till rapporten har en komparativ studie av ett antal betalväxlar utförts. 
Dessutom intervjuades två företag som båda två var i eller i nära anslutning till 
processen att sätta upp en ny webbshop. 

3.1. Intervju med två företag 
Två företag inom samma genre valdes ut för en intervju rörande deras nya 
webbshoppar. De båda företagen är utvalda då de var i eller i nära anslutning till 
processen att sätta upp en ny webbshop. För att kunna belysa olika tillvägagångssätt 
för implementation av betalsystemen valdes ett företag som beställde webbshop från 
en tredje part samt ett företag som valt att själva sätta upp webbshoppen. För 
jämförbarhetens skull valdes två mindre företag av samma storlek, och vars varor var 
inom samma genre. 

Kontakt togs med företagens ägare och intervjun utfördes via e-post utifrån ett antal 
frågor som skrivits ner i förhand. De olika frågorna utarbetades dels för att få fram en 
bakgrund till företagen samt för att i slutändan eventuellt kunna dra slutsatser om 
orsakerna till deras val. Att intervjun skedde via e-post var på grund av geografiskt 
avstånd till företagen samt att skrivna svar skulle eliminera risken för att delar av 
svaren skulle tappas bort vid transkribering. 

Svaren från företagen ställdes mot varandra och sammanfattades i en jämförelse som 
finns att se i resultatdelen av rapporten. 

3.2. Komparativ studie av betalväxlar 
För den komparativa studien av betalväxlar användes fem olika betalväxlar. Urvalet av 
de fem betalväxlarna skedde genom att på sökmotorn Google söka på ordet 
”betalväxel”. Ifrån den första sidan av sökresultat plockades då fem betalväxlar 
slumpvis.  

Relevant data för vardera betalväxel identifierades i den mån det var möjligt utifrån 
information som fanns tillgängligt på respektive hemsida, samt i viss mån genom 
information erhållen från intervjuerna. Det som bedömdes vara relevant data var 
sådant som kan påverka valet av vilken betalväxel som väljs. 

Identifikationen av betalväxlarna finns redovisade i den teoretiska bakgrunden, och 
resultatet av jämförelsen dem emellan finns redovisat i tabeller i resultatdelen. 

3.3. Källornas tillförlitlighet 
Den litteratur som har använts under arbetets gång har bestått av rapporter och 
böcker skrivna av forskare och studenter. Information rörande betalväxlar och 
betallösningar har även tagits från webbsidor som tillhandahåller nämnda tjänster. 
Material från Internet är förvisso en osäker källa, men varje källa bedömdes utifrån 
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dess trovärdighet, och de källor som i slutändan användes var de som bedömdes vara 
tillförlitliga.  

3.4. Kritik till valda metoder 
Enbart två företag ingår i urvalet vilket innebär en svårighet att visa en representativ 
del av de svenska företagen. Rapporten består utav en första studie där företagen som 
jämförs är förhållandevis små och har en begränsad målgrupp. 

De betalväxlar som jämförs är några av de mer använda i Sverige men antalet 
betalväxlar är mycket stort vilket gör det svårt att få fram en rättvis bild av dem. 
Nästan all information om betalväxlarna har tagits från hemsidorna från de företag 
som tillhandahåller betalväxlarna vilket har begränsat möjligheten att svara på alla 
punkter.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna och den komparativa studien av 
betalväxlarna. Den komparativa studien presenteras delvis i tabellformat för att ge 
läsaren en snabb och klar överblick.  

4.1. Företagen 

4.1.1. Datorvana hos informanterna 

Informant 2 spenderar dagligen runt 8 timmar framför datorn jämfört med informant 
1 som enbart spenderar 2-3 timmar. Informant 2 har en större bredd i sitt 
datoranvändande då ett flertal operativsystem och webbläsare används medan 
informant 1 använder en av varje. Informant 2 använder sig av Windows 2000, XP 
och Vista medan informant enbart använder Windows 2000. När det kommer till 
webbläsare använder informant 1 Internet Explorer och informant 2 använder Firefox 
3 och Internet Explorer.  

På en skala från ett till tio där ett motsvarade "har precis lärt mig att starta datorn" och 
tio motsvarade "har skrivit ett flertal hemsidor" placerade sig informanterna högt, sju 
för informant 1 och tio för informant 2.  

4.1.1.1. Handel via Internet 
Båda tillfrågade handlar årligen över Internet och använder sig utav banken via 
Internet, men det ligger en viss skillnad i de summor och frekvenser som de handlar 
för. Den första informantens köp är färre per år, men summan per standardiserat köp 
är upp till tre gånger högre. Informant 1 handlar årligen 5-6 gånger via Internet och 
informant 2 handlar årligen 12 gånger via Internet. 

4.1.2. Företagen 

4.1.2.1. Företagens handel 
På frågan om hur handel har skett inom företaget tidigare ligger det en viss likhet, men 
informant 1 poängterar betydelsen av marknader och direktkontakt medan företag 2 
verkar ha skött handel till stor del via Internet, men i form av traditionella 
beställningssätt och betalsätt. 

4.1.2.2. Anställda 
Antalet anställda på de båda företagen är detsamma med informanterna inräknade. På 
företag 2 sker arbetet på halvtid medan företag 1 har en deltidsanställd och en 
heltidsanställd. 
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4.1.2.3. Omsättning 
Omsättningen för de båda företagen ligger på ungefär samma nivå, men den ena 
informanten har angett trolig omsättning baserad på ny webbshop, den andra på den 
omsättning man hade innan den nya webbshoppen fanns. 

 

4.1.3. Webbshop - bakgrund 

4.1.3.1. Orsak till ny webbshop 
Det ligger en skillnad i orsakerna till varför företagen har valt att satsa på en 
webbshop. Företag 1 har haft problem med försenade eller uteblivna betalningar och 
hoppas på att webbshoppen ska lösa dessa problem samt att delvis förenkla handeln, 
medan företag 2 vill ha en webbshop i första hand för att förenkla handeln.  

4.1.3.2. Beräknad försäljningsökning 
Förväntad försäljningsökning skiljer sig mellan företagen, men informant 1 anger att 
det även finns andra simultana skäl än webbshoppen till varför man förväntar sig en 
ökning. Orsakerna som anges är ökad reklam och synlighet utåt. Företag 2 anger en 
trolig ökning på 10% och företag 1 anger en trolig ökning på 50%. 

4.1.3.3. Tidigare webbshop 
Inget av företagen har tidigare haft någon webbshop men företag 2 har hanterat en 
stor del av den tidigare handeln med e-post utifrån produkter som visats upp på 
företagets hemsida. 

4.1.4. Webbshop - utveckling 

4.1.4.1. Utvecklaren 
Det ligger en väsentlig skillnad i hur de båda företagen har valt att hantera 
utvecklingen av webbshoppen. Företag 1 har valt att låta en tredje part sköta 
utvecklingen av webbshoppen medan företag 2 har valt att själva utveckla 
webbshoppen. De krav som företag 1 hade vid upphandling av tjänsten var att de 
själva skulle kunna lägga till och ändra i produkterna. Orsaken till att företag 1 valde att 
köpa upp tjänsten istället för att själva utveckla webbshoppen var för att kunskaperna 
var små inom ämnet samt att det skulle gå snabbare att få upp webbshoppen med 
hjälp än om information skulle inhämtas för att själv sätta upp den. 

4.1.4.2. Problem med implementation av webbshop 
Företag 1 har haft lite problem med att webbshoppen inte passat verksamheten, men 
extern hjälp har fixat detta. I slutändan blir det en likhet mellan företagen i form av att 
eventuella problem har löst sig. 

4.1.4.3. Valda betalsätt 
Båda företagen har valt att tillåta betalning med betalkort men utöver det skiljer de sig 
åt. Företag 1 har valt att tillåta förskottsbetalning till deras bankgiro medan företag 2 
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har dragit det ett steg längre och vill tillåta direktbetalning via internetbank samt 
betalningar via en e-plånbok. 

4.1.4.4. Valda betalväxlar 
Det ligger en stor skillnad i de betalväxlar som företagen har valt. Företag 1 har valt 
PBK/PayEx och företag 2 har valt Certitrade och eventuellt PayPal. Orsaken till valen 
har för företag 1 varit att de utifrån de val de gjort inte skulle behöva konton hos fler 
banker än de i nuläget har, vilket de hade behövt om de velat tillåta direktbetalning via 
internetbank. Företag 2 har utfört en större analys utifrån en gissning på 200 
transaktioner per år och kraven de hade på betalväxlarna var flexibilitet och att de fasta 
kostnaderna var låga eller obefintliga. 

4.1.4.5. Beräknade kostnader 
Det ligger en skillnad i vilka kostnader som har tagits med i beräkningarna, i form av 
att företag 2 inte bara tagit med de rena kostnaderna för betaltjänsterna i 
beräkningarna, utan även jämfört det med arbetskostnader för de traditionella 
alternativen. 

4.1.4.6. Säkerhet hos betalväxlarna 
Båda företagen har valt att använda tjänsterna från välkända betalväxlar. På frågan om 
hur stor del av beslutet som utgjordes av tjänsternas säkerhet svarade företagen olika. 
Företag 2 tog upp problematiken i att bedöma säkerhet på grund av begränsad 
kunskap. I procent angav företag 1 att säkerhetstänkande låg bakom 70% av beslutet 
medan företag 2 angav 10-20%. 

4.2. Betalväxlarna 

4.2.1. Erbjudna betalsätt 

Hos de olika betalväxlarna var Visa och MasterCard något som erbjöds av alla, utöver 
dem var Direktbetalningar via internetbank ett vanligt tillval. Två av betalväxlarna 
tillhandahöll även egna e-plånböcker som ofta används för mikrobetalningar. En 
sammanställning av jämförelsen redovisas i tabell 3.  
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Tabell 3 Erbjudna betalsätt hos de undersökta betalväxlarna 
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Visa X X X X X 
Visa Electron  X    
MasterCard X X X X X 
American Express X  X X X 
Maestro X X  ?  
Dankort/eDankort  X  ? X 
Diners X  X  X 
JCB (Japan Credit Bureau) X X  ?  

Egna betalkort     X 
Girobetalning med betalkort X     
Betalkort via e-post, telefon eller fax X     
Direktbetalning internetbank - Swedbank X X  X X 
Direktbetalning internetbank - Handelsbanken X X  X X 
Direktbetalning internetbank - Nordea X X  X X 
Direktbetalning internetbank - SEB X X  X X 
BetalSMS  X   X 
Betalsamtal     X 
Faktura    X X 
Postförskott    X  
E-plånbok    X X 
Avtalsgiro     X 

4.2.2. Redovisade säkerhetsstandarder 

Tydligheten rörande eventuella säkerhetsstandarder varierade mellan betalväxlarna, 
vilket orsakade problem med att utläsa vilka standarder som använts. Tabell 4 
redovisar resultatet av jämförelsen utifrån troliga standarder hos betalväxlarna. 
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Tabell 4 Redovisade säkerhetsstandarder hos de olika betalväxlarna 
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3D-Secure X ? X  X 

PCI-DSS X X X X  
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5. Diskussion 
För att kunna forma en profil rörande informanterna inleddes intervjuerna med ett 
antal frågor angående ålder, kön och datorvana. En av de första frågorna rörde då hur 
lång tid informanterna spenderade framför datorn. Det kunde då utläsas att informant 
2 lade 8 timmar dagligen framför datorn medan informant 1 lade 2-3 timmar dagligen 
vilket innebär en skillnad på upp till 6 timmar per dag. Dessutom framkom det att 
informant 2 använder sig av ett flertal av både webbläsare och operativsystem jämfört 
med informant 1 som enbart använder webbläsaren Internet Explorer och 
operativsystemet Windows 2000 vilket tyder på en större kunskapsbredd hos 
informant 2. Detta syns även i frågan där informanterna får placera sina 
datorkunskaper på en skala där informant 1 placerar sig lägre än informant 2. 
Resultatet från de första frågorna visade att valet av företag gav det önskade urvalet, 
vilket bestod av två företag med varierad kunskapsbakgrund. 

Informanterna handlar via Internet regelbundet ett flertal gånger per år vilket leder till 
att de kan ha en större förståelse för sina kunders behov jämfört med om de aldrig 
handlat över Internet personligen. Antalet köp via Internet varierade mellan 
informanterna då informant 1 endast utfört ett köp varannan månad och informant 2 
utfört ett köp varje månad. Detta vägdes upp av att summorna informant 1 handlade 
för i snitt var två till tre gånger högre än det snitt informant 2 angav. Båda 
informanterna använder även internetbank. Utifrån dessa resultat bedömdes båda 
företagens förståelse för sina kunders behov av att använda webbshoppar vara 
likvärdig. 

Företagen kan utifrån jämförelsen ses som ganska jämna både gällande inriktning och 
storlek. Båda företagen innefattar två anställda. Även företagens kunder rör sig inom 
samma intressegenrer. Det som skiljer företagen åt är hur handel har hanterats. 
Företag 1 har i främsta hand hanterat handel via marknader, telefon och e-post medan 
företag 2 till största del har hanterat handel via e-post och deras hemsida, dock enligt 
informant 2 utan att ha en utvecklad webbshop.  

Beslutet att utveckla en webbshop baserades på olika grunder för de två företagen, 
vilket rimligtvis kan härledas till företagens tidigare handelsvägar. Företag 1 som 
tidigare inte visat upp sina produkter på Internet har haft problem med försenade eller 
rent av helt uteblivna betalningar. Dessa problem förväntades försvinna helt vid 
övergången till enbart förskottsbetalningar genom webbshoppen. Företag 1 har då 
anpassat valda betalsätt efter deras tidigare erfarenheter. Företag 2 var mer inriktade på 
att använda webbshoppen för att förenkla handeln. Att utveckla en webbshop blev ett 
mindre steg för företag 2 då de sedan tidigare hade både visat upp produkterna på sin 
hemsida samt använt sig av förskottsbetalningar vilket troligt utgjorde en del av 
skillnaden i företagens beräknade försäljningsökningar. Företag 2 angav 10% 
försäljningsökning jämfört med företag 1 som angav en trolig försäljningsökning på 
50%. För företag 1 betydde webbshoppen en möjlighet att nå ut till en större 
kundkrets samtidigt som de angav att troliga orsaker till försäljningsökningen skulle 
vara ökad reklam och synlighet utåt. Detta ger en anvisning om att företag 1 var i eller 
förväntade sig att snart hamna i en expansiv fas av sin företagsutveckling, medan 
företag 2 troligtvis redan hunnit etablera sig på marknaden, och skaffar webbshoppen 
primärt för att kunna hålla sig á jour med den tekniska utvecklingen så att kundkretsen 
inte förloras. 
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Det går tydligt att se hur informanternas datorkunskaper har påverkat valet angående 
att själva utveckla webbshoppen eller att köpa in tjänsten. Företag 1 som kan anses ha 
en smalare kunskapsgrund har valt att köpa in tjänsten från en tredje part till skillnad 
från företag 2. För företag 2 har även den ekonomiska kostnaden vägts in då de varit 
osäkra på sina framtida inkomster genom webbshoppen. De hade även möjligheten att 
inhämta information om den specifika typ av webbshop som valdes ifrån deras 
bekantskapskrets. Genom att företag 2 tidigare har haft sina varor visade på Internet 
kan man rimligen anta att brådskan att få upp en webbshop inte var lika stor som för 
företag 1 vilket också kan ha påverkat företagets beslut att utveckla webbshoppen 
själva. Företag 1 har visat en viss öppenhet gentemot att lära sig mer om hur man 
implementerar, men orsaken till att företag 1 valde att köpa upp tjänsten istället för att 
själva utveckla webbshoppen var för att kunskaperna var små inom ämnet och man 
önskade ha webbshoppen färdig på kort tid.  

Det finns vissa fördelar med att anlita en tredje part istället för att göra 
implementeringen själv. En uppenbar fördel är att man får en viss garanti på att 
kopplingar mellan alla inblandade parter ska fungera och att problem löses utan att 
man förlorar några större mängder tid på problemen. Det är även en fördel att det går 
att ställa lite krav på tiden för uppsättning av webbshoppen eller betalsystemen. 
Samtidigt blir man dock av med en viss kontroll vad beträffar möjligheterna till att 
anpassa webbshoppen och betalsystemen utifrån sina egna preferenser och alla tillägg 
och ändringar blir i de flesta fall extra ekonomiska kostnader, snarare än tidsmässiga. 
De fördelar som kommer av att själv utveckla webbshoppen och implementera 
betalsystemen är att man själv har kontrollen över vad som läggs till och ändras, det 
gör att man kan undvika onödiga och irriterande detaljer som annars kan följa med när 
man köper tjänsterna. Nackdelen är att man har mindre möjlighet att påverka 
utvecklingstiden samt att eventuella problem kan dra ut på arbetet och ta tid ifrån 
andra uppgifter. Dessutom kan det finnas rena begränsningar i avsaknad av teknisk 
kunskap för att kunna implementera systemen, men det beror helt på den 
kunskapsmässiga grundförutsättningen. 

De betalväxlar som företagen valde tillhandahöll ett stort antal betalsätt vilket gav 
företagen en bra möjlighet att kunna välja de betalsätt som passade dem. Företag 2 
valde betalväxeln Certitrade vilken dock enbart tillhandahåller kortbetalningar vilket 
ledde till att de utökade sitt val till att inkludera betalväxeln PayPal för att kunna 
tillhandahålla fler betalsätt. I valet av betalväxlar utgick företag 2 ifrån ett antagande av 
200 transaktioner per år fördelat ojämnt över månaderna vilket ledde till att de 
alternativ de letade efter skulle ha en låg eller obefintlig månadsavgift. Vidare går det 
att se att både PayPal och Certitrade har en väl utvecklad dokumentation för 
utvecklare samt olika nivåer av implementationskomplexitet vilket gör att utvecklaren 
kan välja det alternativ som bäst stämmer överens med den webbshop som 
betalväxlarna förs in i. Både PayPal och Certitrade kan utifrån den bakgrunden ses 
som rimliga val för företag 2 samt andra som vill utveckla sin webbshop själva. PayPals 
utvecklingsmiljöer och testmiljöer kan även de hjälpa den nyfikne utvecklaren.  

Företag 1 valde en betalväxel som tillhandahöll ett stort antal betalsätt, dock var 
enkelheten hos betalväxeln orsaken till deras val. För många av betalväxlarna krävs 
ingående kunskaper på förhand angående hur de implementeras och dokumentationen 
är i ett flertal fall otydlig och bristfällig. För den som känner sig osäker finns 
möjligheter som att få en färdig webbshop med betalsystem implementerade men 
valfriheten minskade samtidigt. För företag 1 var detta ett mindre problem då de själva 
inte behövde göra mer än att ordna fram avtal med inlösare samt ange kontouppgifter 
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till deras bankgiro.  Om man själv inte besitter grundliga kunskaper om betalväxlar och 
i första hand då PayEx bör förutsättningarna för att använda sig utav betalväxeln 
PayEx vara att man har tillgång till kunnig hjälp eller att man vill få tillgång till en 
färdigt webbshop. Då företag 1 hade tillgång till extern hjälp rörande webbshoppen 
kan PayEx ses som ett lämpligt val. 

När det kommer till betalsätt valde båda att tillåta betalningar med betalkort. Detta kan 
vara för att betalkort ofta ses som ett mycket populärt betalsätt över Internet. 
Skillnaderna kommer i de övriga valen av betalsätt. Företag 1 har valt att tillåta 
förskottsbetalningar till deras bankgiro. Det är för företaget ett enkelt val då betalsättet 
inte kräver att företaget sluter avtal med fler banker då de sedan tidigare har haft 
bankgirot. Företag 2 har valt att dra betallösningarna ett steg längre vilket kan ses som 
intressant då de inte har fått råd eller hjälp från någon professionell utvecklare till 
skillnad från företag 1. Finns det avtal med inlösare samt konton hos involverade 
banker finns det dock inga hinder för utvecklaren att använda sig utav mer avancerade 
betalsätt, förutom troligt ökade kostnader hos betalväxlarna i och med tilläggen av 
betalsätt. Med direktbetalning via internetbank samt betalningar via e-plånbok som 
företag 2 valt att använda tar betalsätten ännu ett steg ut på Internet vilket leder till 
större krav på webbshoppen och dess utvecklare.  

Företagens beräkningar för kostnader har varierat då företag 2 utöver jämförelserna 
mellan de olika betalväxlarna har jämfört mer moderna alternativ med traditionella 
betalsätt medan företag 1 har riktat in sig mer på årskostnader och 
transaktionsavgifter. Även säkerhetens roll har spelat in olika mycket för företagen. 
Företag 2 har angett att säkerhetstänkande låg bakom 10-20% av valet av betalväxel 
samtidigt som de tog upp problematiken att som utomstående kunna avgöra 
säkerheten hos de företag som tillhandahåller betalväxlar. De ser dock inte att de 
skiljer något större i säkerhet mellan de större betalväxlarna. Företag 1 nämner inget 
om hur de definierat säkerheten hos betalväxlarna men har trots detta angett att 
säkerhetstänkandet var 70% av beslutet. Det är rimligt att anta att deras varierade 
inställning till säkerhet beror på deras varierade datorvana.  

Av de betalväxlar som undersöktes kunde ett antal undergrupper uttydas. Två till tre 
av betalväxlarna var riktade till större företag men även till den enskilda utvecklaren 
med tydliga utvecklingsmöjligheter och anpassningsmöjligheter utifrån kunskapsnivå. 
Mest lämpad för den enskilda utvecklaren verkade PayPal vara med sin testmiljö där 
man hade en möjlighet att skapa testkonton och testa transaktioner och kopplingar 
långt innan man var tvungen att lägga till verkliga konton och transaktionsmiljöer. 
Huruvida övriga betalväxlar tillhandahöll liknande möjligheter gick inte att utläsa från 
deras respektive hemsidor. 

Utifrån informationen om betalväxlarna kan ett antal punkter listas som är viktiga att 
tänka på när man ska utveckla en webbshop med betalsystem. Ett första steg är att 
undersöka den aktuella marknaden för att få fram vilka betalsätt som finns tillgängliga 
och vilka kunderna föredrar. Att utgå ifrån vad man själv använder kan vara lika 
ledande som missledande i valen av betalsätt. Ett andra steg är att ta reda på vilka avtal 
som gäller för valda betalsätt hos de olika betalväxlarna, vad de erbjuder i form av 
säkerhet samt priser för de olika delarna.  

Säkerhetsinformationen som visas på de olika betalväxlarnas hemsida varierade mycket 
där vissa visade information om aktuella händelser inom betalsäkerhet, exempelvis 
införandet av PCI-DSS eller berättade noga om krav på webbshoppar som 
implementerar betalsystemen, som exempelvis användande av SSL vid transaktioner av 
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känsliga uppgifter. På andra betalväxlar nämndes på sin höjd PCI  utan vidare 
förklaringar. Generellt sett kan dock de flesta större betalväxlar ses som relativt säkra. 

Det finns några större grupper bland betalväxlar gällande avgifter. Den första större 
gruppen består utav transaktionsavgifter som dras vid varje transaktion antingen ifrån 
det säljande företaget eller som tillägg till kundens betalning. Exempel på detta är 
PayPal och PayEx. Den andra består av avgifter som i grunden tas ut periodvis, 
exempelvis varje månad. Utöver månadskostnaden kan det tillkomma 
transaktionsavgifter som oftast är lägre än för betalväxlar som enbart använder 
transaktionsavgifter. Av de undersökta betalväxlarna tillhör DIBS och Certitrade 
denna grupp. Den första gruppen är att föredra om man räknar med ett mindre antal 
betalningar eller att köpen genom webbshoppen antas vara oregelbundna. Räknar man 
med ett större antal transaktioner på en regelbunden basis är den andra gruppen att 
rekommendera då det i längden ger lägre kostnader. 

Många av företagen som tillhandahåller betalväxlar erbjuder olika nivåer av 
implementationskomplexitet i form utav olika paket. Utifrån dessa paket anpassas även 
avgifterna i vissa fall. Åter igen har man en möjlighet att som utvecklare kunna välja till 
hur stor del man vill integrera betalväxeln med webbshoppen.  

Väljer man att sluta ett avtal med en betalväxel kan det utöver rena 
programmeringskrav tillkomma krav om att man skaffar avtal med en eller flera 
inlösare samt ordnar konton hos dessa. 

Det antal företag och betalväxlar som jämförts var lågt. Däremot kan de företag som 
intervjuats ses som jämförbara då de hade stora likheter och stora skillnader där just 
likheter och skillnader var intressanta att studera. För den komparativa 
undersökningen av betalväxlarna togs informationen nästan uteslutande från 
företagens egna hemsidor vilket ger en ensidig bild vilket i vissa fall kan bli både till 
fördel och nackdel för betalväxlarna.  
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6. Slutsatser 
Resultatet från de första frågorna visade att valet av företag gav det önskade urvalet, 
vilket bestod av två liknande företag med varierad kunskapsbakgrund inom 
webbshoppar. En detalj som skilde företagen åt var hur handel har hanterats tidigare 
och hur de valde att sköta utvecklingen av deras webbshoppar då företag 2 själva 
utvecklade webbshoppen och företag 1 köpte in en färdig webbshop. Det kan anses 
finnas både fördelar och nackdelar med att hyra in hjälp för att utveckla eller 
implementera betalsystem. Det man vinner i tid och arbete på att hyra in hjälp förlorar 
man i anpassningsbarhet och kostnadskontroll. Företag 1 var i eller förväntade sig att 
snart hamna i en expansiv fas av sin företagsutveckling, medan företag 2 troligtvis 
redan hade hunnit etablera sig på marknaden och visade upp sina varor sedan tidigare 
på deras hemsida. De betalväxlar som företagen valde tillhandahöll ett stort antal 
betalsätt vilket gav företagen en bra möjlighet att kunna välja de betalsätt som passade 
just dem. När det kommer till betalsätt valde båda att tillåta betalningar med betalkort. 
Detta kan vara för att betalkort ofta ses som ett mycket populärt betalsätt över 
Internet. 

Både PayPal och Certitrade har en väl utvecklad dokumentation för utvecklare samt 
olika nivåer av implementationskomplexitet vilket gör att utvecklaren kan välja det 
alternativ som bäst stämmer överens med den webbshop som betalväxlarna förs in i. 
Om man själv inte besitter grundliga kunskaper om betalväxlar och i första hand då 
PayEx bör förutsättningarna för att använda sig utav betalväxeln PayEx vara att man 
har tillgång till kunnig hjälp eller att man vill få tillgång till en färdigt webbshop. Mest 
lämpad för den enskilda utvecklaren verkade PayPal vara med sin testmiljö där man 
hade en möjlighet att skapa testkonton och testa transaktioner och kopplingar. 

Viktiga punkter att undersöka i en behovsanalys före val av betalväxel är betalsätt som 
skall användas, vilka avtal som gäller hos betalväxeln, priser, säkerhet samt övriga 
begränsningar eller krav så som avtal med inlösare och bankkonton hos olika banker. 

Intervjuerna har visat ett resultat som är mycket troligt att man som ny utvecklare 
kommer i kontakt med i början. Positionen kan då vara både som utvecklare eller som 
ägare till webbshoppen. 

Professionell hjälp i form av råd och implementation måste inte tvunget vara en 
nödvändighet för att man ska kunna sätta upp en någorlunda avancerad webbshop. 

6.1. Förslag till framtida studie 
En studie värd att genomföra utifrån ämnet är de möjligheter och problem som 
uppkommer om man väljer att inte använda sig av en vanlig betalväxel utan själv 
utvecklar en applikation som tar hand om transaktionerna. Det hade även varit 
intressant att se hur de större företagen som utvecklar webbshoppar använder sig av 
betalsystemen och eventuella betalväxlar.  
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BILAGA 1 Frågor till företagen (antal sidor: 3) 
Personlig information 

Följande frågor används för att skapa en personlig profil 

1. Ålder  

2. Kön  

3. Position inom företaget? 

Datorvana 

Följande frågor används för att skapa en personlig profil utifrån datorvana. 

4. Hur mycket tid spenderar du vid datorn?  

5. Vilket operativsystem (exempelvis Windows xp/vista, Mac osx, Linux ubuntu) 

använder du till vardags? 

6. Vilken webbläsare (exempelvis Internet explorer 7/6/5, Mozilla Firefox, Safari, 

Netscape) använder du till vardags? 

7. Vart placerar du dig på en skala där 1 är "har precis lärt mig att starta datorn" och 10 

är "har skrivit ett flertal hemsidor". 

8a. Har du själv handlat via Internet tidigare?  

 [Om ja på 8a] 

 8b. Hur ofta handlar du via Internet? 

 8c. Vad är priset på ett standardiserat köp via Internet för dig?  

9. Har du internetbank (bank via Internet)?  

Företaget 

Följande frågor används för att skapa en profil av företaget. 

10. Hur definierar ni er målgrupp? 

11. Hur har handel från företaget tidigare hanterats? 

12. Hur många är inblandade i företaget? 

13. Hur stor ungefärlig omsättning har ni per månad (årsomsättning/12)?  
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14. Sköts företaget på heltid eller deltid?  

15. Var befinner ni er geografiskt, i förhållande till var er kundkrets primärt befinner 

sig?  

Webbshoppen - Bakgrund 

16. Varför har ni beslutat er för att skaffa en webbshop?  

17. Räknar ni med någon försäljningsökning i och med webbshoppen och i sådana fall 

hur stor? 

18a. Har ni haft någon form av webbshop tidigare?  

 [Om ja på 18a] 

 18b. Hur lång tid har ni haft det? 

 18c. Vilka betalsätt tillhandahöll ni då? (exempelvis kortbetalning, 

förskottsbetalning, faktura) 

19a. Har ni valt att själva sätta i ordning webbshoppen eller att låta någon annan göra 

det? 

19b. Varför valde ni det? 

20. Har ni stött på några problem med webbshoppen ännu? 

[om ni valt att någon annan sätter upp hemsidan]  

21. Vad var era kriterier för upphandlingen av denna tjänst?  

Webbshoppen - Betalsystem/Betalsätt 

Betalväxel = tjänst som tillhandahåller tillgång till olika betalsätt (Exempelvis posten, dibs, 

certitrade, paypal m.m.)  

Betalsätt = Kort (visa, maestro, m.m.), faktura, förskottsbetalning, direktbetalning via internetbank 

22. Vilka betalsätt kommer att användas/används redan i eran nya webbshop?  

23. Vilken/vilka betalväxel/betalväxlar kommer att användas i webbshoppen? 

24. Vilka kostnader har tagits i beräkningen vid val av betalsystem? 

25. Varför har ni valt just de betalsätten och betalväxlarna? 

26. Hur stor del (i procent) av orsaken till beslutet har säkerhet varit när ni valt 

webbshop och betalsystem? 
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Slutligen en sista fråga. Är det OK om jag kontaktar er med kompletterande frågor? 
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BILAGA 2 Svar från Företag 1 (antal sidor: 4) 
Personlig information 

Följande frågor används för att skapa en personlig profil 

1. Ålder  

54 år 

2. Kön  

Kvinna 

3. Position inom företaget? 

Ägare/vd/städtant... 

Datorvana 

Följande frågor används för att skapa en personlig profil utifrån datorvana. 

4. Hur mycket tid spenderar du vid datorn?  

2-3 timmar/dag. 

5. Vilket operativsystem (exempelvis Windows xp/vista, Mac osx, Linux ubuntu) 

använder du till vardags? 

Hrm, Windows 2000... 

6. Vilken webbläsare (exempelvis Internet explorer 7/6/5, Mozilla Firefox, Safari, 

Netscape) använder du till vardags? 

Explorer 6 

7. Vart placerar du dig på en skala där 1 är "har precis lärt mig att starta datorn" och 10 

är "har skrivit ett flertal hemsidor". 

7, med Dina mått mätt...  

8a. Har du själv handlat via internet tidigare?  

Ja 

 [Om ja på 8a] 

 8b. Hur ofta handlar du via internet? 
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 5-10 ggr/år 

 8c. Vad är priset på ett standardiserat köp via Internet för dig?  

Genomsnittet ligger kanske på 1500:- SEK, men har växlat mellan 

något större runt 6.000:- till de minsta, dvs böcker och annat för några 

hundralappar.  

9. Har du internetbank (bank via Internet)?  

Ja 

Företaget 

Följande frågor används för att skapa en profil av företaget. 

10. Hur definierar ni er målgrupp? 

Mestadels lajvare och vikingatid- & medeltidsnördar, till största delen mellan 20-35 år 

11. Hur har handel från företaget tidigare hanterats? 

Marknader, kontakter, tygprover, telefon, mail 

12. Hur många är inblandade i företaget? 

1,5 manår/personer 

14. Sköts företaget på heltid eller deltid?  

Heltid numera 

15. Var befinner ni er geografiskt, i förhållande till var er kundkrets primärt befinner 

sig?  

I Staffanstorp, vilket får räknas som utkanten av kundkretsen ;-) 

Webbshoppen - Bakgrund 

16. Varför har ni beslutat er för att skaffa en webbshop?  

Stor efterfrågan på våra varor, problem med kunder som inte betalar i tid 

17. Räknar ni med någon försäljningsökning i och med webbshoppen och i sådana fall 

hur stor? 

Ja, 50%, men det har även att göra med att vi i fjol syntes på många marknader, och att 

vi blir omtalade i olika föreningar, websajter och annat 

18a. Har ni haft någon form av webbshop tidigare?  
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Nej 

19a. Har ni valt att själva sätta i ordning webbshoppen eller att låta någon annan göra 

det? 

Jag har köpt stommen och fått hjälp med layouten, men lägger själv in varorna, 

uppdaterar, osv 

19b. Varför valde ni det? 

För att jag inte kan göra det själv, och för att det ska gå fort 

20. Har ni stött på några problem med webbshoppen ännu? 

Mja, ibland är inte konceptet detaljanpassat till vår verksamhet, men det har jag fått IT-

teknikerna att fixa till 

[om ni valt att någon annan sätter upp hemsidan]  

21. Vad var era kriterier för upphandlingen av denna tjänst?  

Att jag själv skulle kunna lägga in och redigera varor mm 

Webbshoppen - Betalsystem/Betalsätt 

Betalväxel = tjänst som tillhandahåller tillgång till olika betalsätt (Exempelvis posten, dibs, 

certitrade, paypal m.m.)  

Betalsätt = Kort (visa, maestro, m.m.), faktura, förskottsbetalning, direktbetalning via internetbank 

22. Vilka betalsätt kommer att användas/används redan i eran nya webbshop?  

Förskottsbetalning via kort resp förskottsbetalning där kunden får uppgifter om hur 

man ska betala via Bankgirot 

23. Vilken/vilka betalväxel/betalväxlar kommer att användas i webbshoppen? 

PBS/PayEx 

24. Vilka kostnader har tagits i beräkningen vid val av betalsystem? 

startkostnad, ärendekostnad, samt fast kostnad typ månads-. 

25. Varför har ni valt just de betalsätten och betalväxlarna? 

För att de är lätta att använda, samt att de inte tvingar mig att ha konton på flera 

banker vilket kostar en massa pengar. 
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26. Hur stor del (i procent) av orsaken till beslutet har säkerhet varit när ni valt 

webbshop och betalsystem? 

Hmm, 70% kanske, men samtidigt skulle jag aldrig ha valt en betalningstjänst som 

känns oseriös eller osäker. 

 

Senare frågor  

Vad har PayEx för avgifter? (0515) 

PayEx tar 0,345% på de belopp som betalas med någon form av kort, moms 

tillkommer. Detta faktureras varannan vecka. 

Lite mer info: man kan koppla direktbetalning via de stora bankerna, t ex Nordea, SE-

Banken, Handelsbanken och Swedbank. Då betalar kunden direkt från sitt bankkonto 

till mitt konto i resp bank. Dock kostar det att ha konton i varje bank, så det blir 

betydligt billigare att kunden betalar via kort eller inom några dagar via bankgiro på 

"kundens vanliga sätt".  
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BILAGA 3 Svar från Företag 2 (antal sidor: 4) 
Personlig information 

Följande frågor används för att skapa en personlig profil 

1. Ålder  

39 år 

2. Kön  

Man 

3. Position inom företaget? 

Ägare 

Datorvana 

Följande frågor används för att skapa en personlig profil utifrån datorvana. 

4. Hur mycket tid spenderar du vid datorn?  

8 timmar/dag 

5. Vilket operativsystem (exempelvis Windows xp/vista, Mac osx, Linux ubuntu) 

använder du till vardags? 

XP/Vista/2000 

6. Vilken webbläsare (exempelvis Internet explorer 7/6/5, Mozilla Firefox, Safari, 

Netscape) använder du till vardags? 

IE/Firefox3 

7. Vart placerar du dig på en skala där 1 är "har precis lärt mig att starta datorn" och 10 

är "har skrivit ett flertal hemsidor". 

10 

8a. Har du själv handlat via internet tidigare?  

Ja 

 [Om ja på 8a] 

 8b. Hur ofta handlar du via internet? 
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 1ggr/månad 

 8c. Vad är priset på ett standardiserat köp via Internet för dig?  

ca 500 kr 

9. Har du internetbank (bank via Internet)?  

Ja 

Företaget 

Följande frågor används för att skapa en profil av företaget. 

10. Hur definierar ni er målgrupp? 

Det har vi egentligen inte gjort, utan vi har utgått från oss själva och vad vi är 

intresserade av. Därefter har vi breddat utbudet till fler tidsperioder. Vi har snarare 

definierat utbudet än målgrupp.  

11. Hur har handel från företaget tidigare hanterats? 

-vi skickar orderbekräftelse via mail 

-kund betalar till postgiro/konto/paypal 

-När pengar har kommit så skickar vi order 

12. Hur många är inblandade i företaget? 

2 personer 

14. Sköts företaget på heltid eller deltid?  

Deltid 

15. Var befinner ni er geografiskt, i förhållande till var er kundkrets primärt befinner 

sig?  

Södra sverige. Kunder finns i hela landet. ca 10-20% av kunderna kommer utanför 

Sverige, främst skandinavien.  

Webbshoppen - Bakgrund 

16. Varför har ni beslutat er för att skaffa en webbshop?  

Förenkla hanteringen, minska arbetsbörda och snabba upp leverans 

17. Räknar ni med någon försäljningsökning i och med webbshoppen och i sådana fall 

hur stor? 
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Svårt, men gissar på ca 10% 

18a. Har ni haft någon form av webbshop tidigare?  

Nej 

19a. Har ni valt att själva sätta i ordning webbshoppen eller att låta någon annan göra 

det? 

 

19b. Varför valde ni det? 

 

20. Har ni stött på några problem med webbshoppen ännu? 

Nej 

Webbshoppen - Betalsystem/Betalsätt 

Betalväxel = tjänst som tillhandahåller tillgång till olika betalsätt (Exempelvis posten, dibs, 

certitrade, paypal m.m.)  

Betalsätt = Kort (visa, maestro, m.m.), faktura, förskottsbetalning, direktbetalning via internetbank 

22. Vilka betalsätt kommer att användas/används redan i eran nya webbshop?  

Kort och eventuellt direktbet med internetbank (och paypal) 

23. Vilken/vilka betalväxel/betalväxlar kommer att användas i webbshoppen? 

Paypal, Certitarde 

24. Vilka kostnader har tagits i beräkningen vid val av betalsystem? 

fasta kostnader per år. per betalning. Men även tiden det tar att hantera betalning på 

"gamla sättet" via postgiro/konto/paypal 

25. Varför har ni valt just de betalsätten och betalväxlarna? 

Eftersom vi inte vet vilket antal transaktioner vi kommer ha så ville vi ha en flexibel 

lösning med låg fast kostnad.  

Vi gjorde en jämförelse där vi förutsatte ca 200 transaktioner per år. 

26. Hur stor del (i procent) av orsaken till beslutet har säkerhet varit när ni valt 

webbshop och betalsystem? 
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10-20% Säkerheten är svår att värdera utan specialkunskaper utan baseras på samtal 

med leverantören. 

Jag tycker det är ganska likt mellan de flesta leverantörer. 

Senare frågor  

Vilka handlar av er? (0515) 

Alla åldrar, yngsta typ tonåringar äldsta över 70 

Intresse för historia, arkeologi, lajv, historiskt återskapande 

Alla som behöver tyg (kläder, gardiner, möbler) 

Museer 

Hantverkare  

Hur kommer det sig att ni har valt att själva sätta upp webbshoppen? (0525) 

Anledningen ekonomisk. Dels osäkerhet på omsättningen eftersom vi har legat nere i 

ett halvår. Därför törs vi inte ha en stor fast utgift per månad. En andra anledning är 

att vi hade en bekant som precis hade satt upp en OSComerce och kunde hjälpa oss 

igång.  
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