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Abstract 

Hur påverkar mobila betalningshjälpmedel webbutvecklares arbete? Detta har besvarats i denna 

uppsats med utgångspunkt från den nylanserade tjänsten Samsung Pay. Syftet med studien är 

att skapa en förståelse för de villkor som de olika digitala betalningsalternativen har, samt 

kartlägga hur det ständigt föränderliga landskapet för digitala betalningsalternativ påverkar 

webbutvecklare och företag med fokus på webblösningar, bland annat genom att granska vilka 

kostnader som uppkommer, samt vilka det egentligen är som står för dem. 

Studien bygger på en dokumentstudie där informationen främst är hämtad från internetbaserade 

nyhetssajter med inriktning på IT, utvecklarnas egna webbplatser samt artiklar relaterade till 

mobila betalningshjälpmedel. Anledningen till valet av källor är för att det är där den mest 

uppdaterade informationen finns kring mobila betalningshjälpmedel, då tjänster såsom 

Samsung Pay är nya på marknaden. En kort intervjuundersökning har även skett med personer 

på IT-företag där anpassning till mobila betalningslösningar blivit en del i deras arbete. 

Slutsatsen av studien är att även om det finns många liknande mobila betalningsalternativ har 

alla sin egen touch samt något olika fokus. Vissa ersätter korten helt medan andra digitaliserar 

korten och för in de i mobiltelefonen istället. Skillnaden för webbutvecklare och 

företag/webbutiker handlar i största hand om vart pengarna går någonstans. Idag läggs 

kostnaderna mestadels på kontanthantering. Desto större digitaliseringen kring mobila 

betalningshjälpmedel blir ju mindre kostnader kommer att läggas på kontanter, och mer på de 

mobila betalningshjälpmedlen. Då de mobila betalningsalternativen oftast är genom olika 

sorters abonnemang läggs, i de flesta fallen, den kostanden på kunden och på det sättet blir 

kostnaden för företagen och utvecklarna oftast densamma som innan. 

 

Nyckelord: Samsung Pay, betalningshjälpmedel, applikationer (”appar”), betalkort, 

Swish, fingeravtryck, Mobilt BankID. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet presenterar de frågeställningar som studien tar upp, bakgrundsinformation 

om den digitala utvecklingen samt hur Samsung Pay har lyckats ta sig in på marknaden. Syftet 

presenteras också i avsnitt 1.2 och avsnitt 1.3 går igenom och förklarar studiens målgrupp. 

1.1 Bakgrund/Problemområde 
Samhället idag blir allt mer digitaliserat och det mesta sker idag via Internet och våra 

mobiltelefoner. Det elektroniska identifikationshjälpmedlet Mobilt Bank-ID är ett av de första 

större mobila hjälpmedlen som vuxit fram kring betalningar, och utvecklingen har sedan fortsatt 

i rasande fart. Idag finns det mängder av olika hjälpmedel som ersätter allt från legitimation till 

bankkort. Samhället blir allt mer fokuserat på digitala hjälpmedel, och sedlar och mynt börjar 

sakta men säkert försvinna. Idag finns det både kontantfria banker och butiker och de flesta 

utgår från att alla har ett betalkort. 

The Guardians europeiska affärskorrespondent Henley (2016) diskuterar den digitala 

utvecklingen i Sverige i en artikel publicerad juni 2016. I artikeln nämner han bland annat att 

enligt Riksbankens uppgifter bestod 2% av värdet av alla transaktioner i Sverige 2015 av 

kontantbetalningar, vilket förväntas ha sjunkit till endast 0,5% år 2020. Han beskriver var 

nedskärningarna på mynt och sedlar har skett de senaste åren och sammanfattningen av det han 

kom fram till är att Sverige verkligen ligger i framkant med att snart bli ett så gott som 

kontantlöst samhälle. 

Den 9:e mars 2017 lanserades Samsung Pay i Sverige (Petterson 2017). Samsung Pay fungerar 

som så att konsumenten laddar ner en applikation i sin mobiltelefon som blir ihopkopplad med 

konsumentens bank och ett fingeravtryck används för att identifiera användaren. Mobilen blir 

då en ersättning till konsumentens betalkort och genom att svepa med fingret uppåt på 

mobiltelefonen kommer ett digitalt betalkort upp. Istället för att då stoppa in kortet/dra kortet i 

kortläsaren håller konsumenten mobilen mot kortterminalen som via signaler registrerar kortet 

och betalningen går igenom. Samsung Pay lanserades för första gången 20:e augusti 2015 i 

Sydkorea och har sedan dess lanserats i fler och fler i länder (Samsung 2015).  

I och med utvecklingen av mobila betalningshjälpmedel leder det bland annat till kostnader som 

tidigare inte funnits och en kompetens som tidigare inte behövts. Det gäller att både fysiska och 

digitala butiker samt företag har möjlighet att hantera de nya betalningsmetoderna, samt att 

webbutvecklare får den kompetens som krävs. Detta för att de mobila betalningslösningarna 

framförallt måste vara säkra men också användarvänliga. Om inte kompetensen eller 

möjligheten att använda det mobila betalningshjälpmedlet finns kommer inte konsumenterna 

att använda sig av tjänsten. 

1.2 Syfte och Mål 
I och med digitaliseringens snabba utveckling händer det mycket i samhället där bland annat 

allt fler betalningsalternativ framkommer. Samsung Pay är nylanserat i Sverige, trots att det 

redan funnits några år utomlands. Syftet med studien är att få en förståelse för de villkor som 

de olika digitala betalningsalternativen har, samt kartlägga hur det ständigt föränderliga 

landskapet för betalningar påverkar webbutvecklare. Hur påverkas kostnaden för företag när de 
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behöver anpassa sig efter flera olika alternativ? Vad blir kostnaden för webbutiker och för 

webbutvecklare? 

1.3 Frågeställningar 
Hur skiljer sig Samsung Pay från andra mobila betalningslösningar? Hur påverkar mobila 

betalningshjälpmedel en webbutvecklares arbete? Hur påverkas berörda företag av denna 

utveckling? 

1.4 Målgrupp 
Studien är främst fokuserad på att sprida kunskap till webbutvecklare som är aktiva inom den 

digitala utvecklingen. Detta är en informativ uppsats för att sprida kunskapen och ge en större 

inblick i hur digitaliseringen utvecklas och hur betalningshjälpmedel, som Samsung Pay, 

fungerar samt påverkar en webbutvecklares arbete. Samsung Pay och liknande applikationer 

kommer sannolikt att bli en stor del av vår vardag i framtiden och då är det viktigt att det finns 

kunskap kring tjänsterna. Framförallt när de gäller de som kommer bli påverkade av de nya 

betalningsalternativen som kommer, då är det viktigt att som webbutvecklare se hur det skulle 

kunna tänka påverka dennes vardag. 
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2 Betalningshjälpmedel i samhället 
Samsung Pay är enbart en av många lösningar på mobila betalningshjälpmedel. Under åren har 

flera lösningar framkommit med olika riktlinjer och utformning men med samma huvudfokus, 

att förenkla betalningen för konsumenterna och minska transaktionskostnaderna för företagen. 

I denna del av uppsatsen kommer några av alla betalningshjälpmedel som finns tas upp för att 

ge läsaren en uppfattning om dem. Detta för att sedan kunna jämföra dem med Samsung Pay. 

Jag har även försökt illustrera dem, men tyvärr bara lyckats få publiceringstillstånd från Swish. 

2.1 M-pesa 
M-pesa lanserades 2007 av Vodafone’s Safaricom i Kenya, där M:et står för mobile (Svenska: 

mobil) och pesa betyder pengar på swahili (CNN 2017). M-pesa används för mobilbetalningar 

och det är cirka sjutton av Kenyas fyrtiotre miljoner invånare som använder tjänsten (Goldberg 

2013). Enligt Goldberg skulle tjänstens genombrott kunna bero på avsaknaden av de 

traditionella banksystem som finns i de flesta andra delarna av världen samt den snabba 

utvecklingen inom mobilnäten. För många av användarna är M-pesa det enda kontot som de 

har haft då det är få utvecklingsländer som har tillgång till betalkort. Det är också långt mellan 

bankerna vilket gör att tjänsten gör det smidigt för dem. Tjänsten fungerar som så att genom 

olika M-pesa ombud, som finns runt om i landet, fyller konsumenten på en summa pengar som 

sedan används vid överföringar. En överföring går till genom att personen som vill skicka 

pengarna anger mottagarens telefonnummer och det belopp som önskas överföras. När det är 

klart överförs pengarna till mottagarens M-pesakonto och för att verifiera att överföringen gått 

igenom skickas ett kvitto via sms. Det går att använda M-pesa på nätet också, men då krävs det 

extra tjänster som ett komplement till M-pesa (Goldberg 2013). 

2.2 Swish 
Swish är ett företag som vars tjänst lanserades i december 2012 (Swish 2017a). Swish går ut på 

att konsumenten kopplar ett bankkonto till sitt mobiltelefonnummer som då blir tillgängligt för 

att både skicka och ta emot betalningar på (Swish 2017b). Allt som krävs för att genomföra en 

betalning är ett mobilnummer som är kopplat till ett konto och ett Mobilt Bank-ID. Avsändaren 

skriver in mottagarens mobilnummer, matar in ett bestämt belopp på vilken summa som ska 

överföras och alternativt en kommentar till överföringen i tjänsten (se figur 1). När betalningen 

påbörjas kopplas konsumenten till sitt mobila Bank-ID, som på samma sätt som när personen 

loggar in på sin bank, legitimerar sig och betalningen går igenom. Pengarna överförs då direkt 

till mottagarens konto oavsett tid på dygnet, till skillnad från en vanlig banköverföring då det 

oftast tar någon bankdag innan pengarna når mottagarens konto.  

På tjänstens egna webbplats skriver Swish ”Swish är ett samarbete mellan Danske Bank, 

Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, ICA Banken, Sparbanken Syd, 

Sparbanken Öresund, Swedbank och Sparbankerna.” (Swish 2017c) vilket innebär att Swish 

enbart fungerar om du har ett konto på någon av de bankerna. Därmed är Swish centrerat till 

Sverige och Norden, då det är de bankerna som är ihopkopplade med tjänsten.  
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Figur 1. Swish betalningstjänst (Swish applikation för Android-mobiler). Bilder återgiven med 

tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (se Bilaga 2). 

Källa: Swish presskit (2015). 

2.3 WyWallet 
WyWallet är ett projekt skapat av företaget 4T Sverige AB som ägs av Telia, Tele2, Telenor 

och 3 (Tre) och lanserades sommaren 2012 (WyWallet 2012). WyWallet är ett betalningshjälp-

medel där konsumenten med hjälp av sitt mobilnummer betalar genom att skicka ett sms eller 

genom mata in sitt mobilnummer om det sker online. När konsumenten har skickat iväg 

informationen får denne tillbaka en verifieringskod som matas in för att godkänna betalningen. 

Summan dras sedan på mobilfakturan, en separat faktura med enbart WyWallet betalningar 

eller från ett bankkonto ifall användaren har ett kontokort kopplat till sitt WyWallet-konto 

(WyWallet 2017). 

WyWallet är likt Swish som beskrevs i föregående avsnitt i den utformning att det är 

mobilnumret som är i huvudfokus. I Lindstedt (2016) artikel uttrycker Patrik Müller att det inte 

finns någon direkt efterfrågan på WyWallet idag längre jämfört med Swish, då Swish-

användarnas antal ökar. 

2.4 Apple Pay 
Den 20 oktober 2014 släppte företaget Apple ett pressmeddelande där de kom ut med 

informationen att Apple Pay skulle lanseras i USA den 20 oktober samma år (Apple 2014). 

Apple Pay lanserades den 24 oktober 2017 i Sverige och fungerar för tillfället tillsammans med 

Nordea, ST1 och Mastercard (Ekblom et al. 2017). Enligt Apples egna webbsida (Apple 2018), 

deltar också Edenred i Apple Pay, det är de som har hand om rikskupongerna som hanteras i 

tjänsten, som även Ekblom et al. (2017) tar upp. Enligt Markander (2016) var det bara en 

tidsfråga innan Apple Pay skulle lanseras i Sverige, då bland annat supportsidan för Apple Pay 

har haft en svensk översättning. Apple beskriver sin egen tjänst, Apple Pay, på sin webbsida:  

” Unlike paying with a physical card, using Apple Pay in stores happens in seconds with 

your iPhone and Apple Watch. Just hold your iPhone near the reader with your finger 
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on Touch Id or double-click the side button on your Apple Watch, then hold it near the 

reader.” (Apple 2017)  

Då tjänsten kräver en iPhone eller Apple Watch, måste konsumenten har någon av dessa enheter 

och det räcker inte med att enbart ha en mobiltelefon. 

2.5 Mastercard – Fingeravtryck på betalkortet 
Mastercard kommer i samband med deras framtida kort försöka sätta fingeravtryckssensorer på 

betalkorten (Koskelainen 2017). Detta då fingeravtryck och ansiktsigenkänning länge varit i 

huvudfokus inom IT-sektorn och Mastercard känner sig manade att ta sig in på marknaden. 

Sensorn ska ersätta dagens pinkoder och istället för att skriva in en pinkod för att identifiera sig  

ska det räcka med att konsumenten för över ett finger på en viss del av kortet som kontrollerar 

fingeravtrycket. Enligt Koskelainen testades kortet i Sydafrika men förväntades att vara 

tillgängligt internationellt vintern 2017/2018, såvida bankerna gick med på det. När kortet 

kommer att bli tillgängligt är idag bara en tidsfråga, då Mastercard på deras webbsida skriver 

”The Mastercard Biometric Card will be live in select markets in early 2018.” (Mastercard 

2018).  
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3 Litteraturgenomgång 
3.1 Viktiga begrepp 
Digitalisering – Omvandlar något till digital form (SAOL 2015, ”Digitalisera”, s. 206). T.ex. 

stoppa in våra kontanter på en bank och använda oss av andra hjälpmedel än kontanter för att 

betala.  

E-handel – Handel som sker över Internet (SAOL 2015, ”E-handel”, s. 243). 

EU:s statistikbyrå – Har hand om EU-ländernas statistik och ser till att de är jämförelsebara. 

De är inte de som tar fram statistiken, utan de som godkänner och analyserar data som skickas 

till den från medlemsländernas egna statistiska myndigheter (Eurostat u.å.).   

Industriland – ”Industriland, i-land, benämning på världens högt industrialiserade och 

ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land).” (Nationalencyklopedin 

2017). 

Internetbaserad – Är anpassad till att användas via Internet. Krävs att enheten har 

internetuppkoppling för att tjänsten ska kunna användas, men spelar ingen roll vilken enhet det 

är. 

Kontanter – Samlingsnamn för mynt och sedlar. 

Kontantlöst samhälle – Inga betalningar sker med hjälp av kontanter, allt sker med andra 

betalningsmedel med fokus på digitala betalningshjälpmedel. 

Mobilbaserad – Är anpassad till att användas på en mobil enhet. Dessa tjänster är då framförallt 

anpassade till att kunna användas på mindre skärmar som till exempel en mobiltelefon. 

Mobiltelefon – Syftar i denna studie på en smartphone där användaren har möjlighet att ladda 

ner applikationer och tillgång till någon typ av internetuppkoppling, antingen mobilt eller via 

ett trådlöst nätverk. 

Mynt – Ett betalningsmedel gjort av metall (SAOL 2015, ”Mynt”, s. 844). I Sverige finns det 

mynt med ett värde av 1-, 2-, 5- och 10-kronor. 

Nickel/Nickelallergi – En metall (SAOL 2015, ”Nickel”, s. 872) som det finns de som har en 

kontaktallergi mot. 

Sedlar – Ett betalningsmedel som består av papper (SAOL 2015, ”Sedel”, s. 1123). Innan bytet 

fanns det 20-, 50-, 100- och 1000-kronors sedlar i Sverige, dessa valörer finns även bland de 

nya sedlarna men med en ny 200-kronors sedel också. 

Valuta – Betalningsmedel, motsvarande värde (SAOL 2015, ”Valuta”, s. 1488). Något får ett 

värde som sedan används som betalningsmedel, några exempel på fysiska valutor är kronor, 

euro, dollar och pund. Finns även valuta som inte kontrolleras av staten, så kallad alternativ 

valuta. Exempel på alternativ valuta är poäng och Bitcoin (Gross 2013). 

3.2 Valuta 
”En valuta är en generell godkänd form av pengar. En valuta utfärdas av en regering och utgör 

en av byggstenarna i en ekonomi och används som handelsgods i utbyte mot varor och tjänster.” 
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(E-conomic u.å.). Det finns förutom fysiska valutor såsom pund, kronor och dollar som staten 

har hand om också alternativa valutor som Bitcoin och olika poängsystem där valutorna istället 

är digitala. 

3.2.1 Bitcoin 
”Bitcoin is money, digital cash, a way of buying and selling things over the Internet” (Swan 

2015, s. 3). Bitcoin klassas förutom som en alternativ valuta också som den första och största 

kryptovalutan (eng: cryptocurrency), vilket betyder att det är en digital valuta som genom olika 

krypteringar gör överföringar med valutan säker (Swan 2015, s. 1–3).   

Bitcoin lanserades den 9 januari 2009 av en eller flera anonyma personer som går under namnet 

Satoshi Nakamoto (Swan 2015, s. ix). Bitcoin går ut på att genom en algoritm som kontrollerar 

att ingen blir bedragen och att betalningarna går korrekt till, skickas de digitala pengarna via en 

databas som kallas för blockchain (sv: blockkedja). I databasen lagras alla transaktioner som 

någonsin har skett till en viss adress, då varje dator får en egen adress när den kopplas upp mot 

databasen samtidigt som hela databasen då också laddas ner till hårddisken. Databasen är publik 

vilket betyder att alla som vet din adress har tillgång till att se alla dina transaktioner som skett 

till och från din adress (Swan 2015, s. x). 

Nackdelen som kommer med Bitcoin är att ifall en person skulle glömma sitt lösenord till sitt 

bankkonto eller liknande skulle de på ett eller annat sätt gå att lösa, t.ex. genom några samtal 

till banken. Medan när det gäller Bitcoin finns det ingen att ringa för att få hjälp, då är det 

individen själv som har det fulla ansvaret. Ifall situationen då skulle vara så att någon glömmer 

sitt lösenord/nyckel, till sin adress där de digitala pengarna ligger, finns det ingen annan som 

har möjlighet att hjälpa till. Detta leder då till att de digitala pengarna är borta för gott till dess 

att användaren kommer på sitt lösenord. Individen själv har det fulla ansvaret (Swan 2015, s. 3 

- 4). 

 

Figur 2. Bitcoin Digital Currency Logo (CC0 1.0). 

Källa: (Wikimedia Commons 2013). 

3.3 Orsaker till att en ny betalningsform lyckas på marknaden 
Den här delen av studien tar upp eventuella orsaker som skulle kunna ha en påverkan på 

digitaliseringens framgång i samhället. Detta för att sedan kunna diskutera hur det har påverkat 

Samsung Pay och liknande betalningshjälpmedel. 
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3.3.1 Byte av sedlar och mynt 
I september 2015 kom det officiella meddelandet från riksbankchefen Stefan Ingves att Sverige 

skulle börja processen med att byta ut våra sedlar och mynt (Sveriges Riksbank 2015). I oktober 

2015 började de första nya mynten och sedlarna introduceras in i samhället och alla de äldre 

mynten och sedlarna, förutom tiokronan, skulle bli ogiltiga 30 juni 2017.  

Enligt Riksbankens webbplats är anledningen till sedel- och myntbytet framförallt för att göra 

sedlarna säkrare och svårare att förfalska (Sveriges Riksbank u.å.). En annan anledning är att 

mynten kommer att bli mindre, lättare och helt nickelfria vilket leder till att kostnaderna för 

både produceringen av mynten samt transporten av mynt blir billigare. Det blir också mer 

miljövänligt att både tillverka och transportera mynten samt så blir de mer användarvänliga mot 

de som har nickelallergi. 

Författaren och kulturskribenten Dan Jönsson (2016) diskuterar i ett avsnitt av OBS i Sveriges 

Radio kring framtiden utan kontanter och Riksbankens beslut om bytet av sedlar och mynt. Han 

förklarar att Riksbankens snabba sedel- och myntbyte i ett annat land lätt skulle kunna kritiseras 

då det skulle kunna ses som att de försöker minska skulden till samhället. Varje sedel och mynt 

som inte blivit inlämnad till banken inom en viss tid blir en mindre summa för banken att stå 

för, desto mindre tid ju mindre sedlar och mynt kommer in. Jönsson har dock en annan teori 

kring varför de har gjort bytet så pass snabbt, nämligen att försöka få ett mer kontantlöst 

samhälle. Han beskriver det såhär, 

”De verkligt stora siffrorna handlar nämligen inte om eventuellt kvarglömda och 

oinlösta sedlar utan om de sedlar som lösts in men istället för att bytas ut mot nya 

papperspengar omvandlats till siffror på ett bankkonto. Bara i maj i år försvann på det 

här sättet sex miljarder kronor i kontanter ur det svenska penningsystemet.” (Jönsson 

2016). 

I och med minskningen av kontanter tror många experter, enligt Jönsson, att Sverige om cirka 

femton år kommer att officiellt kunna klassa sig som ett kontantlöst samhälle. Den största 

anledningen till det är att Sverige ofta legat i framkant när det gäller teknik, och framförallt när 

det gäller digitalisering av samhället. Swish är en av alla svenska uppfinningar som verkar ha, 

enligt vad som framkommit i denna uppsats, en ljus framtid.  

3.3.2 Digitalisering av samhället 
Samhället idag blir allt mer digitaliserat. 1956 kom ”världens första superdator” IBM 704, som 

kunde hantera flyttal, vilket inte var alldeles för vanligt då, och datorerna kunde väga upp mot 

7 ton (Heinrich 2004). Idag äger majoriteten av befolkningen en mobiltelefon i industriländerna, 

och det är bara en tidsfråga tills vi har mobiltelefonerna inopererade i våra kroppar.  

Björklund (2014) publicerade en artikel i Dagens Nyheter där hon tar upp tio exempel på hur 

digitaliseringen har förändrat samhället under några år. Hon tar bland annat upp hur E-handeln 

hade ökat från tre procent i den globala varuhandeln 2005 till tolv procent 2013, en ökning med 

hela nio procent som säkerligen har ökat ännu mer idag. ”2014 hade nio av tio svenskar tillgång 

till internet och dator[...]” är ett annat exempel hon tar upp, detta visar att samhället blir allt mer 

fokuserat på tekniken i dagens samhälle och fler drar sig till datorerna. Hon tar även upp att en 

svensk i genomsnitt tillbringar 21,6 timmar per person på att vara uppkopplad på Internet i 
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veckan, vilket gör att EU:s statistikbyrå sätter Sverige som en av de sex länderna som använder 

Internet mest. Sverige delar platsen med alla de nordiska länderna samt Nederländerna 

(Björklund 2014). 

Digitaliseringen sjunker allt mer ner i åldrarna och att lära allt yngre barn att hantera den nya 

tekniken börjar bli allt mer populärt. Skolverket (2016) skriver, i ett nyhetsarkiv på deras 

webbplats, om de förslag som de skickat in till regeringen. Det Skolverket har kommit fram till 

är att det idag inte är alla förskolor som arbetar med eller låter barnen lära sig de digitala verktyg 

som finns i samhället idag. Detta vill de förändra genom att göra så att alla förskolor ska arbeta 

med dessa frågor för att ge en bättre grund och skapa en röd tråd från förskolan upp till deras 

vuxenutbildning. Detta då digitaliseringen börjar bli en så pass stor det av samhället.  

Postnord (2017) publicerar varje kvartal rapporten e-barometern där de tar upp flera konsument- 

och företagsundersökningar. I den senaste rapporten tar de bland annat upp e-handeln. 

”Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med 16 procent under 

2016. Det innebär att e-handeln med varor i Sverige omsatte 57,9 miljarder kronor 2016 

och stod därmed för 7,7 procent av den totala omsättningen inom svensk detaljhandel.” 

(Postnord 2017). 

Detta visar på att allt fler svenskar börjar handla via Internet istället för via fysiska bu-

tiker vilket leder till att allt fler använder sig av mobila eller internetbaserade betallös-

ningar. 

3.4 Hinder för att införa nya betalningshjälpmedel 
Användbarhet är en viktig faktor när det gäller nya digitala tjänster. Ifall inte 

betalningstjänsterna som införs tillfredsställer användarnas förväntningar kommer det inte att 

lyckas. WyWallet lanserades 2012 (WyWallet 2012) och har sedan dess kritiserats av 

användarna. Redan 2013 publicerar Katarina Lagerwall (2013) en artikel i Dagens Nyheter om 

hur den nya mobiltjänsten blivit ett fiasko. WyWallet hade lovat konsumenterna ett tryggt, 

enkelt och användbart system men konsumenterna tyckte något helt annat.  

”Av de nästan 600 recensionerna är i stort sett samtliga negativa. ”Komplicerat, onödigt, 

otydligt, dålig kundservice”, är ord som återkommer. Dessutom fungerar inte tjänsten 

när man väl har laddat ner applikationen, enligt användarna” (Lagerwall 2013). 

När konsumenterna inte får det som utlovas försvinner intresset. 2016, fyra år efter 

lanseringen, uttrycker Müller i en artikel skriven av Lindstedt (2016) att WyWallet inte 

längre har någon framtid och börjar försvinna. 

3.5 Sammanfattning 
Det finns flera anledningar till att en ny betalningsform lyckas på marknaden. De digitala 

betalningsformer som släpps nu i samband med bytet av sedlarna har en fördel genom att alla i 

samhället blir tvungna att använda upp kontanterna eller sätta in dem på banken. Detta leder till 

att färre kontanter finns ute i samhället och allt fler får in pengarna på sina bankkonton. 

Digitaliseringen generellt sett är också en stor bidragande faktor då allt fler och allt yngre 

personer blir mer medvetna om tekniken som finns idag. För att en ny betalningsform ska lyckas 

är det viktigt att tjänsten är användarvänlig och att användarna är nöjda med tjänsten, annars är 

det lätt att tjänsten försvinner lika snabbt som den uppkom. 
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Digitalisering och kontantlöst samhälle är två centrala begrepp när det gäller mobila 

betalningshjälpmedel. I och med digitaliseringen blir allt mer idag digitalt vilket leder till att 

betalningar med kontanter inte blir lika intressant och allt fler slutar använda dem. E-handel är 

även det ett stort centralt begrepp i och med att E-handeln bidrar med att betalningarna måste 

ske digitalt i och med att köpet sker online. Detta visas i undersökningen Postnord (2017) utfört 

där de kom fram till att försäljningen på Internet ökade med 16 procent under 2016. 

För att få ett så stort perspektiv som möjligt på hur de digitala betalningshjälpmedlen verkligen 

påverkar webbutvecklare och företag är det också viktigt att få ett verklighetsperspektiv på det 

hela. Detta genom personer som arbetar med detta så de får berätta hur det påverkar deras 

arbeten i praktiken och inte enbart i teorin. För att förstå hur de påverkar deras arbete är det 

dock lika viktigt med bakgrundsinformationen kring hur betalningshjälpmedlens utveckling har 

sett ut. Både vad det finns för orsaker till hur de har framkommit, vad det finns för hinder samt 

alla dessa begrepp som är viktiga för att få en större förståelse.  

Bakgrundsinformationen kommer i denna studie att jämföras med vad de svar som de 

personer som arbetar i företagen, där mobila betalningshjälpmedel har blivit en del i 

deras arbete i och med utvecklingen i samhället. Detta för att kunna jämföra vad som 

har kommit fram från litteratur- och dokumentstudien kontrat med hur deras verklighet 

ser ut. 
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4 Metod och material 
Denna studie baserades på information från olika företags webbplatser samt intervjuer med 

personer som är involverade i webbutveckling.  

4.1 Dokumentstudie 
I dokumentstudien har information hämtats från de olika betalningshjälpmedlens egna 

webbplatser, IDG.se, Computer Sweden och andra nyhetssajter med fokus på IT.  

Samsungs egna webbplats anser jag är tillförlitlig när det kommer till information om Samsung 

Pay då det är deras egna applikation och det är de själva som är huvudkällan. Nackdelen med 

Samsungs egna webbplats är att de är partiska, de vill sälja sitt varumärke och tjänar pengar på 

att personer använder deras tjänst. Detta medför att de i huvudsyfte fokuserar på de positiva 

delarna med Samsung Pay, och det finns en risk att de mörkar vissa av de nackdelar som 

eventuellt finns. Detta gäller likväl de webbplatser med förstahandsinformation som rör Apple, 

Swish och de andra företag/tjänster som kommer tas upp i denna studie.  

IDG.se är en av de största nyhetssidorna inom IT och har flera olika nyhetssajter, bland annat 

Computer Sweden, MacWorld och Internetworld. Tillförlitligheten till de sidorna anser jag är 

rätt stor. Det är nästintill ingen förstahandsinformation alls, och det är många som läser 

artiklarna och granskar sidan vilket kräver att kvalitén är hög. Ifall innehållet inte skulle hålla 

besökarnas kvalitetskrav eller vara tillförlitlig finns risken att färre skulle läsa och därmed 

skulle de då också förlora besökare. Det positiva med nyhetssidor av den här sorten är att 

personerna som skriver varje artikel får chansen att kritisera huvudkällan, vilket ofta ger läsaren 

ett större perspektiv och ett mer objektivt synsätt på informationen. Detta i sin tur leder till att 

läsaren blir mer källkritisk till vad utvecklarna själva skriver om produkten. Vilket gör att de 

börjar våga ifrågasätta innehållet och på det sättet får fram mer tillförlitlig information. Det 

gäller självklart att även vara källkritisk till författaren av artikeln då det är deras egna åsikter 

utifrån den fakta som de har hittat. Men det är ett hjälpmedel för att få läsaren att få fler 

synvinklar på det som tas upp. 

Detta gäller dock inte de nyhetssidor som eventuellt kommer att användas där syftet är att sälja 

tidningar och nyheter, till exempel den brittiska tidningen The Guardian. I de fallen skulle jag 

säga att tillförlitligheten är rätt låg då de har mer fokus på att sälja tidningarna genom intressanta 

artiklar än att ha 100% tillförlitlighet i texterna. En fördel med de nyhetssajterna är att få ett 

ytterligare mer objektivt synsätt, då det är mer fokus på vad någon specifik person tycker än 

mer generell information. 

4.2 Liten intervjustudie 
För att få ett grepp om hur resurskrävande det är att införa olika betallösningar i e-tjänster har 

en liten intervjustudie genomförts med respondenter som äger eller arbetar på företag som 

förser andra företag med webbplatser. Då det varit svårigheter med att få tag i intervjupersoner 

på grund av begränsad tid för studien, samt att svarskvoten inte varit så hög på de förfrågningar 

som skickats (se bilaga 1) blir det en mindre intervjustudie. Detta beror bland annat på att den 

tidsbestämda längden för studien på fem veckor. Ifall mer tid skulle funnits skulle 

intervjustudien haft möjlighet att ha blivit större och bredare och gett ett mer grundläggande 

resultat. Av de 20 mejl som har skickats iväg till företag som jag hade hört talas om och som 
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har fokus på e-handeln och mobila betalningslösningar har fyra besvarats. Av de fyra hade en 

inte möjlighet att besvara frågorna på grund av tidsbrist, så svarskvoten har varit låg. Dock har 

de tre som verkligen besvarade frågorna representerat företag med hög relevans för denna 

studie: ett IT-företag med fokus på e-handeln, ett med fokus på e-handeln och digitala affärer 

samt ett IT-företag med fokus på att effektivisera arbetsrutiner med smarta IT-lösningar. 

I det första mejlet bifogades fyra frågor som besvarades av intervjupersonerna, se kapitel 5.5 

”Svar på intervjufrågor”. Under arbetets gång mejlades en till fråga ut till intervjuperson 1 och 

3 och intervjuperson 1 fick sedan ytterligare en fråga tillskickad till sig. På detta sättet blir det 

en intervjustudie då frågorna anpassats efter arbetets gång och inte är en färdigställd enkät som 

skickats ut från början. 

Intervjuerna har skett via mejl, vilket gör att intervjupersonen i lugn och ro har haft möjlighet 

att besvara frågorna. Nackdelen med detta intervjusätt är att det är upp till intervjupersonerna 

att tolka frågorna på egen hand, vilket gör att det finns en risk att intervjupersonerna tolkar 

frågorna på olika sätt. Ifall intervjuerna istället skulle skett via fysiska möten eller via något 

digitalt hjälpmedel skulle frågorna ha kunnat diskuterats innan de besvarats. En nackdel med 

det skulle dock istället vara att intervjupersonerna skulle behöva lägga mer tid på själva 

intervjun, vilket leder till en risk att de känner sig stressade eller inte får samma betänketid att 

besvara frågorna. 

Intervjustudien är en viktig del i studien för att kunna jämföra fakta tagen från någon som har 

påverkats av de i sitt arbete med den fakta som framkommit i dokumentstudien. Detta för att få 

en sån bred synvinkel som möjligt och kunna jämföra med det som skrivs om mobila 

betalningshjälpmedel med verkliga scenarion. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av frågeställningarna att presenteras. 

5.1 Likheter och skillnader 
I denna del av uppsatsen kommer likheterna och skillnaderna mellan de olika betalnings-

hjälpmedel som nämnts tidigare och Samsung Pay framkomma. En översikt på de olika 

betalningshjälpmedlen som diskuteras mer detaljerat i avsnitt 5.1.1 fram till och med 5.1.5 visas 

i figur 3 nedan. 

Figur 3. Generella likheter och skillnader mellan de olika betalningshjälpmedlen sammanfattat av 

författaren av denna uppsats i en tabell. 

Källa: Författaren (2017).  

5.1.1 M-pesa 
Den största skillnaden mellan Samsung Pay och M-pesa är de ersätter olika saker. M-pesa har 

hjälpt de som inte har samma tillgång till banker och betalkort att kunna genomföra enklare 

betalningar med hjälp av deras mobiloperatör. I en artikel publicerad av Sveriges Radio (2013) 

förklarar Alex Mureithi att M-pesa fungerar som en bank, men istället för att det är banken som 

tar hand om kontot är det bundet till ett mobilabonnemang istället.  Likheten med Samsung Pay 

är att båda tjänsterna är kopplade till ett konto, oavsett om det är kopplat till en bank eller till 

en mobiloperatör. När du sedan använder de två tjänsterna dras en summa från avsändarens 

konto och läggs till på mottagarens konto, även om de sker på olika sätt. Med Samsung Pay blir 

betalkortet digitalt och genom fingeravtrycket bekräftas användaren medan M-pesa fungerar 

mer som Swish, som beskrivs i nästa avsnitt.  

5.1.2 Swish 
Skillnaden mellan Samsung Pay och Swish är framförallt att Swish fungerar med enbart en 

mobilenhet vid betalningstillfället för att genomföra en betalning medan Samsung Pay snarare 

är en ersättning av ett betalkort och inte själva betalningsformen. Vid användandet av Samsung 

Pay krävs fortfarande en kortterminal men att det räcker med att blippa mobilen istället för att 

ha ett fysiskt betalkort med sig (se figur 4). 
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Figur 4. Foto: Samsung Pay (4) by Samsung (CC BY 3.0).  

Källa: Samsung Press (2017). 

På Samsungs webbplats (Samsung 2017) skriver de bland annat ”För att använda tjänsten 

behöver du en kompatibel enhet avsedd för den nordiska marknaden (Approved for Nordic 

operators), ett Samsung account, ett svenskt SIM-kort och ett anslutet bank-/kreditkort.”. Detta 

betyder att för att använda Samsung Pay krävs att du har ett Samsung konto och en Samsung 

mobil medan Swish sträcker sig över fler enheter (Swish 2017d). 

5.1.3 WyWallet 
I praktiken är det i princip samma skillnader och likheter mellan WyWallet och Samsung Pay 

som det är mellan Swish och Samsung Pay. Samsung Pay ersätter mer kontokortet medan 

WyWallet ersätter hela principen med att behöva ha ett kontokort alls, och att allt ska ske via 

sin mobiloperatör. Samsung Pay kräver som tidigare nämnts en betalningsterminal också 

medan WyWallet kräver enbart en mobiltelefon och har möjlighet att genomföras med enda 

kravet, utöver WyWallets krav, att det finns mobil mottagning. 

5.1.4 Apple Pay 
Apple Pay och Samsung Pay är i princip identiska med varandra, de har samma funktionalitet 

och har samma huvudsyfte att stoppa in betalkorten i digitalt i mobiltelefonen. Enda egentliga 

skillnaden mellan Samsung Pay och Apple Pay är att det är två olika företag som är utvecklare 

och att de har olika enheter i huvudfokus. Båda företagen fokuserar och har skapat en tjänst 

som i första hand fungerar på deras egna produkter. 

5.1.5 Mastercard – Fingeravtryck på betalkortet 
Mastercards fingeravtryckssensor kommer att likna Samsung Pay i en stor utsträckning. Den 

största skillnaden mellan de två är dock att de ersätter två olika funktioner, Samsung Pay ersätter 

hela kortet inklusive dess funktionalitet medan Mastercards sensor enbart kommer att ersätta 

pinkoden. Vid en betalning med hjälp av Samsung Pay ersätter mobilen betalkortet och 

fingeravtrycket kontrollerar att det är rätt person som använder mobiltelefonen. Ifall inte 

igenkänningen av fingeravtrycket godkänns påbörjas inte betalningen. Detta medan en 

betalning med Mastercard påbörjar betalningen och med hjälp av ett fingeravtryck sedan 

godkänner betalningen. Betalningen har i det fallet påbörjats men går inte genomföra. 
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Med samma anledning som vid användandet av Swish begränsar sig Samsung Pay till en viss 

målgrupp. Mastercard och andra sidan kräver ingen extra teknologi som Samsung gör, vilket 

leder till att en större målgrupp kommer att kunna använda sig av tekniken. 

5.2 Hur påverkar mobila betalningshjälpmedel en webbutvecklares vardag? 
En webbutvecklare i den här studien är en person som både har fokus på webb och mobila 

applikationer. Någon som utvecklar produkter och tjänster med fokus på webben, och som har 

baskunskaper i framförallt HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style 

Sheets), PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), JavaScript och SQL (Structured Query 

Language). 

5.2.1 Responsiv webbdesign  
Responsiv webbdesign (eng: Responsive web design) har de senaste åren blivit allt mer aktuellt 

i en webbutvecklares vardag. Detta för att designa en produkt som både fungerar på en dator 

likaväl som på en mobiltelefon, istället för att behöva skapa både en applikation till mobilen 

samt en webbplats till datorn. I och med att mobiltelefoner blir allt mer populärt krävs det att 

webbsidor och applikationer, där webbsidorna oftare visas på en webbplats via en dator, också 

har möjlighet att visas på en mobil enhet. En webbutvecklare arbetar i första hand med 

webbplatser vilket det enklaste sättet att lösa detta då är via responsiv webbdesign, som får 

samma funktionalitet som en applikation. Torberger (2012) beskriver responsiv webbdesign 

som att oavsett vilken enhet användaren sitter på anpassas webbplatsen till den valda enheten 

för att besökaren vid alla tillfällen ska få en så bra upplevelse som möjligt. Oftast går det att 

visa alla webbsidor i mobilen utan att använda något verktyg eller extra tänk. Det som dock blir 

ett problem är att webbplatsen är designad till en mycket större skärm och risken ökar att 

användarvänligheten försämras vid uppkoppling via en mobil enhet. I Torsbergers artikel 

intervjuas bland annat Emilia Blom som förklarar det såhär,  

”Fler och fler hävdar att designupplevelsen är en konkurrensfördel i dag när många 

tjänster liknar varandra allt mer. Med responsiv design kan jag säkra att upplevelsen blir 

lika bra oavsett enhet. Helhetsupplevelsen av sajten blir mer än att den bara är 

användbar” (Torberger 2012). 

Det som menas med detta är att i de fall en webbplats inte är responsiv, finns det en 

möjlighet att användarna inte tycker att den blir tillräckligt användarvänlig vilket leder 

till en negativ designupplevelse. Detta gör att det finns en risk att företag förlorar kunder 

som slutar använda deras webbplatser, i till exempel sina mobiltelefoner, för att de blir 

för krångliga att använda när användaren inte sitter vid en dator. Responsiv webbdesign 

är därför en viktig sak att ha kunskap om idag som webbutvecklare i och med 

digitaliseringen av samhället. Det blir som ett komplement och billigare alternativ än att 

skapa både en applikation och en webbplats. 

5.2.2 Säkerhet 
Säkerhet när det gäller mobila betalningshjälpmedel är viktigt. Den säkerhet som utvecklarna i 

synnerlighet har hand om handlar framförallt om hur informationen skickas. I en artikel skriven 

av Ottsjö (2017), skriver han om tekniken som ska göra Samsung Pay säkert. Ottsjö skriver att 

Samsung använder sig av en unik teknik till skillnad från deras konkurrenter. De har kommit 

på en teknik där kortläsaren registrerar det digitala kortet i applikationen som ett vanligt kort 
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med en magnetremsa. Då registreras att en betalning påbörjas och en digital pollett skapas. Det 

skapas en ny pollett vid varje kortköp som används som en ersättningskod till kreditkortsnumret 

för att öka säkerheten genom att konsumenten inte behöver skicka över sina betalkortsuppgifter. 

Ottsjö förklarar att polletten tillsammans med en transaktionsräknare och en nyckel skickas till 

banken som identifierar betalningen och genomför den om allt stämmer. Utvecklarens uppgift 

blir då att se till att inte Samsung Pay inte skickar med betalkortsuppgifterna samt att 

fingeravtrycket identifierar konsumenten för att kunna använda betalningstjänsten i mobilen. 

Resten ligger på bankens och kortterminalens ansvar. 

Mobila betalningshjälpmedel som till exempel Swish kräver istället ett mobilt BankID för att 

det ska bli säkert. Då avsäger sig utvecklarna ansvaret genom att betala en summa för tjänsten 

och identifikationshjälpmedlet Mobilt BankID låter användarna identifiera sig via deras tjänst 

istället. Summan för tjänsten skiljer sig från fall till fall och bestäms genom en offert som tas 

fram för varje specifikt tillfälle (Danske Bank 2017). BankID finns både som mobilt eller 

kopplat till en dator, ”BankID är en personlig e-legitimation och är jämförbar med t ex pass och 

körkort. [...]” (BankID 2017). 

5.3 Kostnader för företag och Webbutiker 
För att konsumenten ska kunna använda sig av olika betalningshjälpmedel krävs det att det 

finns utrustning för det.  

Swish till exempel har ett abonnemang där företaget, webbutiken eller den som vill ha tillgång 

till tjänsten betalar en fast summa för själva tjänsten + en summa för varje transaktion. Då får 

kunden tillgång till att erbjuda deras konsumenter möjligheten att använda Swish för en 

betalning istället för andra betalningsalternativ. Nordea är en av bankerna som samarbetar med 

Swish. På deras webbplats (Nordea 2017) har de betalningsuppgifter för företag som vill 

använda tjänsten genom dem. De tar 500 kr per år plus två kronor per transaktion, i normala 

fall tar de även en anslutningskostnad på 500 kronor men under 2017 har de nollställt den. 

Swedbank är ytterligare en av bankerna som samarbetar med Swish. På deras webbplats 

(Swedbank u.å.) har de deras betalningsuppgifter för företag som vill använda tjänsten. De har 

istället för Nordea en månadskostnad på 50 kr och tar tre kr per transaktion/betalning. De har 

också ett uppläggningspris på 1000 kr, för att företaget som beställer tjänsten ska få ett specifikt 

Swish-nummer kopplat till företaget. 

Samsung Pay, Apple Pay och andra mobila betalningshjälpmedel som istället går ut på att föra 

mobilen mot en kortläsare som sedan registrerar det digitala kortet kräver inte lika mycket extra 

kostnader från företagen eller webbutikerna. Samsung Pay fungerar mot kontaktlösa 

kortterminaler som redan finns i samhället idag då både Mastercard och Visa har börjat att föra 

in de i sina betalkort.  

Nordquist (2015) skriver i ett blogginlägg i Bank- och försäkringsbloggen, om de första 

kontaktlösa betalningarna.  Bloggen ligger under webbplatsen Konsumenternas.se som är en 

gemensam webbplats med två stiftelser som ger privatpersoner oberoende fakta och 

väglednings inom bank-, finans- och försäkringsområdet. I inlägget beskriver Nordquist bland 

annat hur kontaktlösa betalningar går till, för- och nackdelar med det samt att de första korten 

då hade lanserats. Detta betyder att kontaktlösa betalningar redan fanns för tre år sedan och är 
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inte ett nytt fenomen bland kortterminalerna. Han anser även att kontaktlösa betalningar är här 

för att stanna. Djurberg (2017) skriver i en debattartikel om en undersökning som genomförts 

på 1268 intervjuade personer i olika åldrar mellan 16 - 79 år. Där framkommer det att även om 

kontaktlösa betalningar blir allt mer populärt är det många som har svårt att lämna gamla vanor. 

På en fleralternativsfråga om vilka betalningsalternativ de föredrar i fysiska butiker kryssade 

96% för kortbetalningar, 63% kryssade för kontanter och 41% kryssade för mobilbetalning. 

Nordquist (2015) har en poäng i att kontaktlösa betalningar är här för att stanna, men många av 

användarna är fortfarande inte helt övertygade om konceptet, och det lär ta några år innan det 

blir en naturlig betalningsmetod. 

Idag finns det 3,2 miljoner kontaktlösa terminaler i Europa och från och med 2020 ska alla 

kortterminaler kunna hantera kontaktlösa betalningsalternativ (Visa 2017). Kortterminaler som 

har möjlighet att hantera kontaktlösa betalningsalternativ såsom Samsung Pay använder sig av 

logotypen som visas nedan i figur 5. 

 

Figur 5. Logotyp som visar att kortterminalen hanterar kontaktlösa betalningsalternativ.  

File: ExpressPay-PayPass-PayWave.svg (CC BY 3.0) 

Källa: Wikimedia Commons (2014). 

5.4 Kostnader vid applikationsutveckling 
Kostnaderna för en mobilapplikation beror mycket på vad syftet med applikationen är. Appetin, 

ett företag som bland annat arbetar med apputveckling, beskriver på sin webbplats (Appetin 

2016) de olika faktorer som påverkar priset. En enkel applikation med text, bilder och någon 

effekt skulle kunna landa på cirka 50 000 kr, medan en applikation som ska förenkla för ett 

företags med effektiviseringar av arbetsflöden och ha koll på företagets besparingar istället 

skulle kunna landa på 5 000 000 kr (Appetin 2016). Allt handlar om vilka standarder och vilka 

funktionaliteter applikationen ska ha. 

En mobilapplikation innebär stora kostnader, oavsett om det är ett betalningshjälpmedel eller 

en standard app. I Åkermarks (2017) artikel intervjuar hon webbprogrammeraren och 

entreprenören Jacob Jay. Där ger han sina egna råd som han tycker att ett företag ska följa när 

det gäller utvecklingen av en mobilapplikation. ”Så länge din hemsida har en responsiv 

webbdesign, det vill säga sidan ändrar layout utifrån olika skärmar, behöver du inte en app [...]” 

(Åkermark 2017), han menar att mobila applikationer enbart kostar pengar och tar plats i 

konsumenternas mobiltelefoner för att sedan tas bort. Jay tar också upp det faktum att vid 

utveckling av en applikation krävs det att utvecklaren utvecklar applikationen för flera olika 
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enheter, vilket oftast kräver kodning och design på olika sätt. Hans slutsats till problemet är att 

billigaste alternativet är att satsa på en webbplats med responsiv webbdesign och bra SEO, 

Search Engine Optimization (SEO 2009), istället för att utveckla nya applikationer (Åkermark 

2017). 

Utvecklingen av mobila betalningshjälpmedel är hyfsat hög, samtidigt som aspekten att 

kostnaden för kontanthantering måste räknas in då de samtidigt försvinner allt mer. Grundberg 

(2009) skriver i en artikel publicerad i Dagens Nyheter att kontanthanteringen kostar för mycket 

i Sverige. Det som framkommer ur artikeln är att det som framförallt kostar när det gäller 

kontanthantering är säkerheten. Kontanter måste säkert transporteras från butikerna till 

bankerna och sedan ut till samhället. Schützer (2013) skriver även hon om kontanthanteringen 

då reglerna ändrades 2013. Då höjdes kostnaden för kontanthantering ytterligare med 

motiveringen att de börjar kosta mer för bankerna att låna pengarna som sedan blir till sedlar. 

Detta leder då till att bankerna höjer priserna på kontantköp. Ragnar Harge, butiksägare, blir 

intervjuad av Schützer och uttrycker att ändringen mestadels drabbar konsumenterna då han 

och andra företagare då inte får möjlighet att erbjuda samma service till konsumenterna. 

Utvecklingen av mobila betalningshjälpmedel blir då en ersättning av kostnaden gällande 

kontanthanteringen plus att rånrisken sjunker då det inte finns lika många kontanter i 

kassaapparaterna. 

5.5 Svar på intervjufrågor 
Intervjufrågorna som besvarats är,  

1. Hur resurskrävande anser ni att det är att införa olika typer av betallösningar i de 

webbsidor/e-tjänster ni hjälper era kunder att bygga upp? 

2. Hur påverkar de olika betalningslösningarna som finns ert arbete när kunder beställer 

hemsidor med e-tjänster? 

3. Vad är det som avgör vilken betalningstjänst ni erbjuder era kunder när de vill ha en 

webbutik? Eller är det kunderna själva som avgör vilken de vill använda sig av? 

4. Är det ni som tar på er kostnaderna för de olika betalningslösningarna eller hamnar 

dessa kostnader på kunden? 

Fråga fem har enbart ställts till intervjuperson 1 och intervjuperson 3. 

5. Har ni kunder som tvekar på att be om funktionalitet till mer än en betalningslösning i 

deras system på grund av kostnaden att flera eller t.om. några specifika kostar mer? Eller 

får kunderna oftast samma utbud när det gäller funktionalitet för betalningshjälpmedlen 

om de inte har några specifika krav? 

Fråga sex har enbart ställts till intervjuperson 1. 

6. Behöver konsumenten (kundens kund) betala i något fall för att betala med ett visst 

betalningshjälpmedel? T.ex. Om ni ger kunden ett system där funktionalitet för Swish 

finns, behöver konsumenterna i något fall betala en avgift då i samband med köp?  
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Intervjuperson 1: Webbutvecklare på ett IT-företag med fokus på e-handel. 

1. ”Det beror lite på hur väl genomtänkta lösningarna är från leverantörernas sida. Vissa 

betalleverantörer som varit med länge vet vad som fungerar och inte, medan andra har 

lite speciella flöden som kanske inte är så lyckade i alla lägen. Det tar iallafall en hel 

del tid och resurser för oss att implementera om man räknar med tester m.m. Man vill 

ju vara säker på att allt fungerar innan man rullar ut i produktion.” 

2. ”Förhoppningsvis minimalt. Vi försöker så långt som möjligt bygga allt modulärt, så 

man kan aktivera de funktioner man behöver. Vi har en strävan om att själva butiken 

ska fungera på samma sätt oavsett vilken betalmetod kunden önskar.” 

3. ”Oj. Här går jag lite bet eftersom jag inte har med själva säljprocessen att göra. 

Jag antar att man utgår från kundens egna önskemål i så stor utsträckning som möj-

ligt. Ibland kanske det finns strategiska eller ekonomiska fördelar med vissa betalleve-

rantörer/metoder och då rekommenderar vi såklart dessa.” 

4. ”Det där är olika. Ibland betalar leverantören, ibland vi själva, ibland kunden och ibland 

kanske vi alla delar på kostnaden. Det beror helt på affären i sig.” 

5. ”Vi har integrerat en mängd olika betallösningar och betalsätt som kan nyttjas av alla 

våra kunder. Vi försöker också hålla oss i framkant när det gäller olika leverantörers 

nya uppdateringar och funktionalitet. 

Det är ganska ovanligt att någonting saknas från vår sida (det kan dock förekomma att 

leverantören inte har alla funktioner som behövs alltid), och vi erbjuder för det mesta 

en fullskalig integration till alla som aktiverar funktionen. Vi försöker alltså alltid im-

plementera så mycket av funktionerna som är tekniskt möjligt i vår plattform. 

Vi har också exempel på integrationer som är helt och hållet kundbeställda, men det 

tillhör verkligen ovanligheterna.” 

6. ”Ibland förekommer avgifter för vissa betalsätt hos en del butiker. T.ex är det vanligt 

att man tar ut en avgift när det kommer till fakturabetalningar.  

Men det är också så att det inte är tillåtet att ta ut avgifter för vissa betalsätt, t.ex kortköp. 

Detta är samtidigt en konkurrens-fråga. Jag tror många dra sig för att ta ut avgifter för 

något som är mer eller mindre gratis hos konkurrenten.” 

Intervjuperson 2: VD på ett IT-företag med fokus på att effektivisera arbetsrutiner med 

smarta IT-lösningar. 

1. ”Det är olika beroende på hur väl API-erna är uppbyggda mot de olika betaltjänsterna 

på marknaden.” 

2. ”Ju fler betaltjänster som tillkommer på marknaden desto mer jobb för oss. Beställer 

kunder samma tjänster som andra redan beställt blir jobbet enklare.” 

3. ”Det är kunderna själva som avgör vilken tjänst de vill använda sig av. Vi rekommen-

derar däremot tjänster som passar för den specifika kunden.” 
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4. ”Alla kostnader bärs av kunden.” 

Intervjuperson 3: VD på ett IT-företag med fokus på e-handel och digitala affärer. 

1. ”Att utveckla stöd för ett nytt betalsätt tar vanligtvis från någon vecka upp till en 

månad.” 

2. ”Om det är etablerade betalsätt använder vi oss av färdiga lösningar och då handlar det 

mesta om konfigurering och koppling till kundens konto hos betalleveratören. Om det 

däremot är nya betalsätt kan det innebära en viss arbetsinsats, se föregående fråga.” 

3. ”Vi utgår ifrån hur våra kunders kunder vill betala. Om de verkar i en bransch där ett 

visst betalsätt är efterfrågat så strävar vi efter att kunna erbjuda just detta. Det finns 

också lokala variationer att ta hänsyn till, där kunder i olika länder har olika preferenser. 

Vi har alltid en dialog med våra kunder kring vilka betalsätt som passar dem bäst.” 

4. ”Alla kostnader hamnar på ett eller annat sätt hos kunden, men vid framtagning av nya 

betalsätt tar vi betalt för den tid det tar att utveckla den aktuella lösningen. Vid nyttjande 

av färdiga lösningar som redan har utvecklats kan det vara aktuellt med en månadsavgift 

som ger kunden rätt till framtida uppdateringar.” 

5. ”Den huvudsakliga kostnaden för att erbjuda ett visst betalsätt är en procentsats av 

transaktionsvärdet, vilket gör att det inte behöver kosta mer att erbjuda fler alternativ. 

Däremot kan det innebära merkostnader när det kommer till ekonomisk redovisning och 

reskontrahantering, då det blir ett merjobb att hantera betalströmmar från flera olika 

källor. Optimalt är att ha ett affärssystem som automatiskt stämmer av de inbetalningar 

som kommer från olika betalsätt och detta är något vi rekommenderar våra kunder 

starkt. Utan en smidig hantering av inbetalningar riskerar man att drunkna i 

administrativt arbete längre fram.” 
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6 Analys 
I detta avsnitt kommer en analys av resultatet som framkommit i studien. 

6.1 Analys av dokumentstudie 
Det som i synnerhet har framkommit i dokumentstudien är att det finns mängder av olika 

betalningshjälpmedel men att alla i princip har samma syfte. Vilket är att förenkla för 

konsumenten vid betalningar genom att erbjuda ett digitaliserat betalningsalternativ. 

I dagens samhälle finns mängder av olika mobila betalningshjälpmedel, alla har dock inte tagits 

upp i denna studie då det skulle blivit alldeles för många för att få en rättvis bedömning. Studien 

har fokuserat på några av alla som finns för att få en övergripande bild på vad det finns för 

utbud. De finns både de betalningshjälpmedel som ersätter betalkorten helt och de som 

digitaliserar dem. Den största egentliga skillnaden mellan dem är att det är olika utvecklare med 

olika fokus på enheter och målgrupper. Swish är det enda betalningsalternativ i denna studie 

som sticker ut i mängden, då det kräver Internetanslutning för att få igenom en betalning. 

Annars skiljer de sig inte så mycket åt, utan det handlar mest om vad vi som konsumenter 

föredrar och själva har för utvecklare på våra mobila enheter.  

De betalningshjälpmedel som tagits upp i denna studie är framförallt de som lyckats ta sig in 

på marknaden. Även om vissa av dem, som till exempel WyWallet, inte är lika populära idag 

som de en gång varit. Ifall studien istället skulle fokuserat på de som inte lyckats ta sig in på 

marknaden, och jämförts de med de som lyckats, skulle resultatet eventuellt ha skiljt sig lite. 

Detta då de betalningshjälpmedel som tagits upp är lika varandra, och därmed lockar samma 

typer av konsumenter. 

När det gäller betalningshjälpmedel som sker i applikationer på mobila enheter är det viktigt att 

gränssnittet är användarvänligt. Det finns applikationer som enbart är anpassade efter de mobila 

enheterna, men också applikationer som öppnas upp i webbläsare och därmed kräver en 

responsiv design. När webbutvecklare utvecklar webbplatser idag är det viktigt att de också har 

en bra responsiv design, detta då de ska vara lätta att läsa via en mobil enhet likaväl som i en 

webbläsare på datorn. Om inte webbutvecklaren lyckas med att göra en bra responsiv design, 

är det lätt att användaren bli irriterad och utgivaren förlorar konsumenter på det.  

Säkerheten har också blivit en viktig komponent när det kommer till webbutvecklare och hur 

de programmerar applikationer och hemsidor. På samma sätt som att användaren blir skeptisk 

till en dålig design där de till exempel inte förstår hur de ska navigera, vill ingen använda en 

tjänst som inte är säker. Då ett betalningshjälpmedel ger tillgång till att betala på ett lättare sätt 

är det också viktigt att konsumenten känner sig säker. Det ansvaret hamnar också på 

utvecklaren, och därmed påverkar deras arbete då det krävs mycket mer fokus på säkerhet och 

design än tidigare. Säkerheten är alltid viktig, men nu kommer det till att få tillgång till någons 

bankkort, vilket känns mer allvarligt än till exempel en inloggning till en spelwebbplats. Det är 

uppgifter som vi från början har lärt oss att inte ge ut till vem som helst då det ger en tillgång 

till hela ens bankkonto. 



26 

 

6.2 Analys av intervjustudie 
Då intervjuunderlaget för intervjustudien är tunt är det svårt att få en generell överblick över 

hur webbutvecklare/företag verkligen påverkas. Det som framkommit från intervjuerna är att 

skillnaden från innan de olika digitala betalningsalternativen framkommit i samhället jämfört 

med idag inte är enorm. Självklart så är det en viss skillnad då kunderna förväntar sig att olika 

betalningsalternativ ska fungera i deras lösningar men att den kostnaden oftast läggs på kunden 

själv. Den skillnaden som finns är att det krävs olika lösningar kodmässigt beroende på vilket 

betalningsalternativ kunden valt. Men när en lösning till ett visst betalningshjälpmedel är gjort 

till en kund återanvänds mycket av koderna för att underlätta senare arbete till andra kunder 

som vill ha samma betalningshjälpmedel. Företagen försöker i så stor mån som möjligt bygga 

lösningar som fungerar för flera betalningsalternativ för att underlätta för kunden om inte 

kunden själv har några specifika krav. Kundbeställda integrationer finns men hör till 

ovanligheterna, i dessa fall är det kunden själv som avgör vad systemet ska innehålla helt själv 

vilket oftast kräver en viss kompetens sedan innan. 

Det går inte att säga exakt hur kostnaderna eller arbetsbördan skiljer sig då varje kund är unik, 

vissa kunder kräver mer arbete och kostnad än andra. Extra betalningar för konsumenten att 

använda de olika betalningsalternativen finns men i få fall. Detta då företag vill vara så billiga 

som möjligt för att locka konsumenterna att handla hos dem, samtidigt som vissa avgifter såsom 

kortavgifter till och med är olagliga. Konkurrensfrågan är en stor del i detta då alla företag vill 

locka konsumenterna genom simpla och billiga betalningsalternativ. 

6.3 Återkoppling till frågeställningar 

6.3.1 Hur skiljer sig Samsung Pay från andra mobila betalningslösningar?  
Hur Samsung Pay skiljer sig beror på vilken annan mobil betalningslösning som den jämförs 

med. Jämfört med till exempel Apple Pay så skiljer sig den sig nästintill ingenting förutom att 

det är olika utvecklare med fokus på olika enheter, Android kontrat Apple. Båda handlar om att 

betalkortet hamnar i mobiltelefonen och sedan via ett fingeravtryck godkänns betalningen mot 

kortterminalen. Medan om Samsung Pay istället jämförs med ett betalningshjälpmedel såsom 

Swish som är kopplat till ett bankkonto blir skillnaderna desto större. Swish till skillnad från 

Samsung är kopplat direkt till användarens bank och pengarna skickas med hjälp av ett 

mobilnummer för att identifiera mottagaren. Swish är mer som en vanlig banköverföring men 

att den är kopplad till mobiltelefonen och överföringen sker direkt medan Samsung Pay är som 

en ersättare till betalkortet. 

Mobila betalningslösningar är ett rätt så brett begrepp där många olika lösningar klassificerar 

sig inom. I princip krävs det enbart att användaren har en telefon som denne har möjlighet att 

betala med. Det är allt från lösningar såsom Samsung Pay där kontokortet digitaliseras in i 

mobiltelefonen till Swish som är kopplat till ett bankkonto och det Mobila BankID verifierar 

användaren.  

Fler exempel och mer ingående likheter och skillnader för varje betalningshjälpmedel som tas 

upp i uppsatsen finns i avsnittet ”Resultat”.  
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6.3.2 Hur påverkar mobila betalningshjälpmedel en webbutvecklares arbete?  
Mobila betalningshjälpmedel påverkar en webbutvecklares arbete genom att det blir flera olika 

lösningar att anpassa sig efter. Vissa kunder är mer kunskap sedan innan och vet vad de vill ha 

från början när de beställer, medan andra inte har samma kunskap sedan tidigare vilket då kräver 

mer arbete. När en kund vill ha möjlighet att kunna använda ett mobilt betalningshjälpmedel i 

sitt system som inte företaget/webbutvecklaren har arbetat med innan krävs mer jobb kring det. 

Detta då nya koder behöver skapas anpassat till det mobila betalningshjälpmedlet som valt. Om 

ett mobilt betalningshjälpmedel valts som har använts i något tidigare arbete underlättar det 

även för senare beställningar. Detta då de koderna oftast har möjlighet att återanvändas till viss 

del vilket förkortar arbetstiden och arbetsbelastningen. 

Hur mycket de mobila betalningshjälpmedlen påverkar webbutvecklarens arbete beror också 

på företaget i sig. Vissa företag tar på sig det ansvaret själva men oftast läggs alla extra 

kostnader som kommer med de nya lösningarna på kunden och många betalningshjälpmedel 

har sina egna abonnemang. Detta leder då till att det oftast inte krävs så mycket extra arbete av 

webbutvecklaren i sig utan mer att koppla ihop betalningshjälpmedlet till kundens system och 

sedan får kunden stå för alla extra kostnader. Det skiljer sig alltså vilket företag som levererar 

systemen som webbutvecklaren arbetar för när det gäller vilken den egentliga skillnaden blir 

vid utvecklingen av systemen.  

6.3.3 Hur påverkas berörda företag av denna utveckling? 
Företag påverkas genom att de måste ta ett beslut om kring vem som står för de extra kostnader 

som skapas när kunder vill ha nya betalningslösningar som inte har använts tidigare i företaget. 

Vissa företag lägger det hela ansvaret på kunden att ta hand om kostnaderna medan andra 

kommer fram med en lösning tillsammans med kunden. Ibland blir det då företaget som betalar, 

ibland kunden och i vissa fall delas kostnaderna lika mellan båda parter. Vissa företag försöker 

även att anpassa systemen modulärt vilket betyder att systemet ska vara byggt så att det lätt går 

att växla mellan olika betallösningar och inte enbart vara fokuserat på ett betalningsalternativ. 

Detta underlättar då de mobila betalningslösningarnas utveckling då det lättare går att byta om 

kunden ångrar sig när systemet är klart. 
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7 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att få en större förståelse för de villkor de olika mobila 

betalningshjälpmedel som finns har och hur de skiljer sig mot Samsung Pay. Syftet var också 

att se hur de påverkar webbutvecklare, företag och webbutiker med såväl kostnader som 

kunskaper. 

De olika villkoren skiljer sig från varandra men är i huvudsak likadana, de alla vill förenkla och 

digitalisera betalningsalternativen. Antingen genom att ersätta betalkorten helt med en 

direktkoppling till ett konto eller att digitalisera betalkorten och flytta in dem i mobiltelefonen.  

Webbutvecklare påverkas inte så mycket av utvecklingen kring digitala betalningshjälpmedel. 

Den största skillnaden är att responsiv webbdesign på webbsidor blir allt mer viktigt att ha 

kunskap kring samt att veta om vilka tjänster som behövs för att behålla säkerheten i en 

applikation/responsiv webbplats. Den egentliga större skillnaden när de digitala 

betalningshjälpmedlen blir allt fler är att det ibland kräver olika lösningar när det kommer till 

kodningen. När däremot en lösning är gjord med ett digitalt betalningshjälpmedel till en kund 

förenklar det också för senare kunder då webbutvecklarna återanvänder programkod till en viss 

del. 

Kostnaden för webbutiker och webbutvecklare blir desto mer påverkad. Själva kostnaden i sig 

skiljer sig inte så mycket men vad pengarna läggs på skiljer en hel del. Kontaktlösa tjänster 

såsom Samsung Pay, Apple Pay osv. räknas in i kostnaderna som betalkorten ger. De fungerar 

på samma kortterminaler som har möjlighet att hantera kontaktlösa betalningar. 

Betalningshjälpmedel såsom Swish däremot kräver ett abonnemang hos en av bankerna som 

erbjuder Swish som tjänst, vilket då kostar för att företag och webbutiker ska kunna erbjuda 

deras konsumenter denna tjänst. Däremot sjunker kontantkostnaderna i och med att 

användandet av kontanter sjunker, vilket i slutändan gör att de blir ungefär samma kostnad. För 

webbutvecklare sker den största förändringen i kostnad att de måste tänka mycket mer på 

säkerheten då applikationerna blir större och mer komplicerade. 
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8 Omnämnande 
Jag vill först och främst tacka de personer som tagit sig tid och ställt upp på att besvara mina 

intervjufrågor, utan er hade inte denna studie fått ett rättvist resultat. Jag vill också tacka min 

handledare John Sören Petterson för all hjälp kring uppsatsen samt engagemanget för att hitta 

intervjupersoner och annan information som varit relevant för min studie. Även ett stort tack 

till mina kurskamrater för granskandet av min uppsats och all den konstruktiva kritik jag har 

fått för att skapa det arbete som finns idag. 
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Bilaga 1 
Hej (namn på personen som mailet skickades till)! 
 
Mitt namn är Malin Fonad och jag pluggar Webb och multimedia programmet vid Karlstads 
universitet. Jag håller för tillfället på att skriva min B-uppsats i ämnet Informatik, och skriver 
om olika mobila betalningslösningar såsom Samsung Pay och hur de påverkar webbutveck-
lare.  
För att få en så rättvis och objektiv bild på hur de faktiskt påverkar företag som arbetar med 
webbutveckling och webbutvecklare i deras arbete så skulle de vara intressant att få en in-
blick i hur det ser ut på riktigt i arbetslivet. Jag har tagit fram fyra frågor som jag har valt att 
utgå ifrån och undrar om det skulle finnas en möjlighet om någon på ert företag har tid och 
möjlighet att besvara dessa? Personen som besvarar frågorna kommer självklart kunna vara 
anonym om denne vill då uppsatsen sedan kommer att vara en offentlig handling när de 
publiceras.  
 
Jag bifogar frågorna så får du mer än gärna höra av dig om det är något som skulle kunna be-
svaras av er. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Malin Fonad 
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