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SET –Framtidens betalningssystem för kontokortsbetalning via Internet?

Lotta Björk (a96lotbj@ida.his.se)

Sammanfattning
Rapporten behandlar en undersökning av SET (Secure Electronic Transacion) vilket är
ett system för säkra kontokortsbetalningar över Internet. Min undersökning har
inkluderat företag och banker som erbjuder sina kunder möjligheten att betala sina
varor med SET. Rapporten tar upp vilka åsikter och erfarenheter parterna har när det
gäller SET och dess framtid som betalningssätt.

I rapporten behandlas Internet och dess uppbyggnad, elektronisk handel och olika sätt
att betala varor som beställs via Internet, kryptering och vad som krävs för att ett
betalningssystem skall anses säkert samt SET och dess funktioner vid betalning över
Internet.

Jag har genom litteraturstudier och intervjuer och enkäter kommit fram till att SET är
en bra teknik, men som ännu inte slagit igenom hos användarna. Bankerna tror på SET
som betalningssystem, medan företagen anser att SET troligtvis spelat ut sin rätt.

Nyckelord: SET (Secure Electronic Transaction), Elektronisk handel, Internet,
Kryptering.
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1 Inledning
Internet har sedan www:s (world wide web) genombrott betraktats som ett viktigt
medium för att bedriva elektronisk handel anser Pålsson (1998). Internet är inte längre
något som enbart används som ett instrument för forskare och dataintresserade, utan
det är ett verktyg som var och varannan människa i Sverige använder sig av.

I och med det ökande antalet användare av Internet har inköpen som görs över
Internet en enorm potential, Pålsson (1998) skriver att 1996 handlades det för cirka
1 miljard US dollar via www, men analytiker bedömer att försäljningen kommer att
öka till mellan 100 miljarder och upp till 1 500 miljarder dollar fram till år 2002 menar
Pålsson (1998) vidare. Det senare fallet skulle innebära cirka tre procent av världens
totala BNP. Jag konstaterar här att de uppskattade försäljningssiffrorna varierar
avsevärt, detta ger en bild av hur svårt det är att förutse Internets genombrott när det
gäller inköp av varor och tjänster.

Enligt Pålsson (1998) är mycket av innehållet på Internet gratis t.ex. vissa tidningar,
spel och rapporter. En stor anledning till att all denna information är gratis anses vara
att det inte finns något smidigt sätt att ta betalt för sina tjänster. Den ökande
Internethysterin bidrar också till att alla skall ut på Internet med sina produkter
”eftersom alla andra använder sig av www så måste vi väl också göra det” (Thomas
Pålsson, 1998 sid 4). Alla tjänster och allt material som finns på www kommer
troligtvis inte att förbli gratis i den utsträckning som det är idag menar Pålsson (1998)
vidare.

Ett stort hinder för den elektroniska handelns utbredande är att det inte finns något
enhetligt och säkert sätt att genomföra betalningen av de elektroniskt beställda
varorna/tjänsterna. Det finns fyra huvudsakliga säkerhetsfrågor som måste behandlas
för att en säker betalning över Internet skall kunna genomföras anser Pålsson (1998).
Dessa frågor är:

• Autentisering: Säkerställa att användaren är den han säger sig vara.

• Kryptering: Kryptering av data, så att den inte kan läsas av obehöriga

• Spårbarhet: Säkerställa att en signatur Olle verkligen signerades av Olle och
inte av någon annan.

• Datas integritet: Säkerställa att den mottagna informationen inte har blivit
ändrad på vägen

Det finns ett stort antal sätt att lösa de ovan nämnda problemen när det gäller
betalningar över Internet menar  Pålsson (1998). Flera alternativ redovisas senare i
rapporten. Rapporten kommer också att behandla Internets historik och utveckling,
samt elektronisk handel och dess utbredning och framtidsutsikter. Vad är
betalningssättet SET (Secure Elektronic Transaction) och hur fungerar det? är frågor
som kommer att behandlas närmare i rapporten.
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2 Internets utveckling
I detta kapitel kommer jag behandla och belysa Internet och dess historik. Här kommer
jag också ta upp utvecklingen från att arbeta i stora nätverk via Internet tills att www
föds och Internet får sitt stora genombrott.

2.1 Internets historik

Internet har som många andra uppfinningar (kryptografin, datorn, atombomben, m.m.)
sitt ursprung i försvarsindustrin skriver Gustavsson (1996). Det amerikanska försvars-
departementet startade 1969 ett projekt kallat ARPANET (Advanced Research
Programs Agency NETwork). ARPANET var ett nätverk där forskare kunde komma
åt superdatorer för militär forskning. Alla datorer i nätet gavs samma rättigheter för att
systemet skulle kunna fungera under krissituationer. Parallellt med utvecklingen av
ARPANET  byggde National Science Foundation upp ett nätverk som kallade
NFSNET vilket användes för civil forskning. NFSNET kopplade samman de
amerikanska universiteten i ett nätverk, och gav dem tillgång till ett antal superdatorer.
Dessa två nätverk kopplades samman med ett antal andra (SATNET, NSFNET,
PRNET) till det vi idag kallar Internet.

NFSNET lades ned 1995 och driften av nätet togs över av kommersiella telebolag.
Trots det ägs inte Internet av någon, det är ingen som kontrollerar vem som ansluter
sig eller utnyttjar Internet skriver Gustavsson (1996).

2.2 World wide webb

Genombrottet för Internet hos den stora massan kom med world wide web (www)
framhåller Gustavsson (1996). År 1989 gjorde kommunikationsproblem inom CERN
(europeiskt centrum för atomenergiforskning) att Tim Berners-Lee och Robert Cailliau
skapade ett program, som gjorde det möjligt för personalen inom CERN att ta del av
varandras arbete. Systemet byggdes sedan ut så att information på Internet gick att
komma åt. Www hade skapats, ett grafiskt gränssnitt för information på Internet.

Www hade egentligen inte något med CERN att göra, vilket gjorde att ansvaret
flyttades över till W3C (world wide web Consortium) skriver Gustavsson (1996).
W3C kontrollerar också de olika kommunikationsprotokollen som finns t.ex. det mest
kända HTTP (Hypertext Transfer Protocol) som definierar hur hypertextlänkar skall
skrivas, och HTML (Hypertext Markup Language) som formaterar den text som visas
på www-sidorna.
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3 Elektronisk Handel över Internet
Kapitlet Elektronisk Handel över Internet tar upp vad elektronisk handel är och hur det
har utvecklats samt hur utbrett det är att handla varor över Internet. Här beskrivs
också olika betalningssätt som kan användas vid inköp över Internet.

Elektronisk handel är ett vitt begrepp som får täcka hela spektrumet från enskilda
köpesituationer, till upphandling och allt övrigt utbyte av affärsinformation med stöd
av Internet och EDI. EDI betyder "Electronic Data Interchange" och är en
samlingsterm för olika tekniker att utbyta information och att göra affärer med dator-
till-dator kommunikation enligt Södertörns högskola (1998). För att definiera
begreppet elektronisk handel använder jag mig av IT kommissionen1 (1998) som
skriver att

 ”Generellt kan elektronisk affärsverksamhet sägas vara situationer där två
parter utväxlar affärsinformation via olika former av telekommunikation
och där minst en part har ett kommersiellt intresse av kommunikationen.”

Den elektroniska handeln har tidigare i huvudsak varit inriktat på försäljning mellan
företag och privatpersoner (slutkonsumenter). I framtiden är det handeln mellan olika
företag, respektive mellan företag och offentlig sektor som kommer att bli den mest
betydande anser IT kommissionen (1998). Då företagen sedan tidigare utnyttjar EDI-
tekniken för affärskommunikation ligger det nära till hands att även utnyttja Internet.

Att den elektroniska handelns verksamhetsområde är beläget till Internet, och att
Internet är en global företeelse ger stora möjligheter för handel över nationella och
politiska gränser menar IT kommissionen (1998). Dessa gränsöverträdelser innebär
också en hel del problem. Lagstiftningen när det gäller handel regleras oftast av plats
och tidpunkt, det kan vara ytterst svårt att avgöra vilken tidpunkt en vara levereras i
digital form över Internet. Det är också svårt att veta i vilket land som moms och
övriga skatter skall betalas för sålda varor.

Med hjälp av det grafiska gränssnittet som www (world wide webb) innebär, har
Internet gett möjlighet att billigt söka information och göra jämförelser mellan olika
företag och deras produkter skriver IT kommissionen (1998). Användandet av Internet
går mer och mer mot kommersiellt bruk, värdet på varor och tjänster som behandlas
via Internet ökar lavinartat menar IT kommissionen (1998).

Internethandeln påverkar i stor utsträckning den traditionella handeln, det blir möjligt
för i princip vem som helst att till låg kostnad starta och driva affärsverksamhet på en
global marknad. Samtidigt sänks de fasta kostnaderna för att driva företag, det krävs
inte någon direkt affärslokal utan försäljning görs direkt från lager skriver IT

                                               
1 En statlig kommitté tillsatt av regeringen med uppgift att analysera IT:ns påverkan på sammhälls-
utvecklingen
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kommissionen (1998). Internet ger också upphov till nya branscher,
affärsverksamheter, logistiklösningar och marknader.

3.1 Utbredning

Uppskattningsvis fanns det mellan 55 och 145 miljoner användare av Internet  i världen
1998 skriver IT kommissionen (1998). Även dessa siffror spelar på ett vitt spektrum,
vilket beror på hur begreppet användare definieras, är det någon som utnyttjar Internet
regelbundet eller är det alla som har tillgång till Internet och har möjlighet att använda
sig av det. IT kommissionen (1998) skriver att fram till år 2000 kommer denna siffra
stiga till uppemot 350 miljoner användare. Större delen av ökningen kommer att ske i
Asien följt av Europa och USA som redan nu hunnit längst i Internetmognad.

I Sverige har det uppskattats till att 49,6 procent av befolkningen i åldrarna 12-79 år
regelbundet använder Internet enligt SIFO (april 1999), d.v.s. 3 513 000 personer. Av
dessa uppskattas 25 procent ha köpt en vara över Internet. Denna siffra är ganska hög
i jämförelse med övriga världen menar IT kommissionen (1998), samma siffra i resten
av världen ligger på 20 procent. I Sverige uppskattades privatkonsumtionen på
Internet till två miljoner kronor 1997, en miljon av dessa var inköp på svenska
webbplatser skriver IT kommissionen (1998). Vidare kommer det uppskattningsvis år
2000 köpas varor och tjänster för 18 miljoner kronor av svenskar på nätet, varav 11
miljoner från svenska webbplatser.

Figur 1: Svenskars handel över Internet.

3.2 Olika betalningssätt vid elektronisk handel

I och med utvecklingen av elektronisk handel har olika alternativa sätt att betala sina
varor vid inköp över Internet tagits fram (se nedan). Utmärkande för de olika
alternativen är att de bör vara enkla, bekväma och säkra anser Schmitz (1998).

I Sverige tillåts inte betalning med kreditkort vid köp på nätet skriver Schmitz (1998).
När betalning med kontokort sker över nätet är det en omöjlighet att kontrollera att
den som beställer varan verkligen är den som äger kontokortet. Det finns möjlighet för
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en utomstående person med goda datakunskaper att gå in och avlyssna överföring av
kontonummer, eller läsa av leverantörens webbserver, och på så sätt få tillgång till
andra personers kontonummer för att sedan utnyttja dessa till brottsliga ändamål menar
Schmitz (1998) vidare .

3.2.1 Direktbetalning

Direktbetalning fungerar så att när kunden skall betala klickar han/hon bara på en länk
som leder till den bank som kunden är ansluten till. Där identifierar sig kunden med sin
säkerhetsdosa. Uppgifterna som rör betalningen visas och kunden kan välja konto och
signera (godkänna) betalningen. Företaget får betalningen samtidigt som kunden
godkänner köpet enligt Föreningssparbanken (1999).

Det är ett säkert sätt att betala varor på då kommunikationen mellan butik och köpare
skyddas med hjälp av SSL-kryptering (Secure Socket Layer), som gör att ingen
utomstående har möjlighet att avlyssna transaktionen. Fördelarna med direktbetalning
som står nämnda på Föreningssparbankens (1999) är att butiken får betalt innan de
levererar varan, samtidigt som det är ett enkelt och säkert sätt för kunderna. En annan
fördel är att kunden inte blir bunden till en viss dator för att genomföra betalningen.
För att det skall vara säkert måste butiken ha en brandvägg2 och SSL-kryptering. Det
är bara vissa banker i Sverige som erbjuder sina kunder att betala med direktbetalning.

3.2.2 Postförskott

Postförskott är ett gammalt beprövat sätt att betala sina varor på, det är också det
vanligaste sättet när det gäller den svenska delen av Internet skriver Schmitz (1998).
Anledningen till att postförskott är vanligast, är att inom Sverige är det inte tillåtet att
betala med kreditkort över nätet. Vid postförskottsbetalning sker beställningen av
varan på Internet, företaget levererar varan till kundens närmaste postkontor där
kunden hämtar varan och betalar för den. Ett säkert sätt både för leverantör och kund.
Nackdelen är dock att kunden måste gå till sitt postkontor och hämta ut varan. Det
läggs också på en postförskottsavgiften som är 28.00 kr (1999-03-08) vilket gör varan
dyrare för kunden.

3.2.3 Faktura/Inbetalningskort

Att betala på faktura är ofta en förmån som bara gäller företag. Det är inte många
Internethandlare som erbjuder privatpersoner att få varan levererad först och sedan
betala via bank- eller postgiro menar Schmitz (1998). Ett sätt att minska svinn för de
företag som utnyttjar denna metod är att ha en övre kreditgräns för varje kund, ett
annat att kunden registrerar sig med sina personuppgifter i samband med beställningen,

                                               
2 Brandvägg är en speciell konstruktion som används för att skydda ett nätverk anslutet till Internet
från intrång utifrån.
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vilket gör det lätt att nå kunden om något blir felaktigt vid betalningen. Det ses också
som ett plus om kunden betalar fakturan över Internet. Denna teknik är bekväm för
kunden men ett risktagande för leverantören.

3.2.4 Shoppingtorg/Medlemskap

Schmitz (1998) skriver vidare att kunden kan erbjudas ett sk. medlemskap på t.ex.
torgets webbsida. Medlemskapet innebär att kunden ger en fullmakt till det säljande
företaget som visar att kunden är den han utger sig för att vara. Säljaren använder
fullmakten som ett intyg på att kunden får utföra betalning via kontokort, betalkort
eller postgiro. Här ersätter fullmakten den fysiska underskrift som svenskt regelverk
kräver för handel med kontokort. Det krävs en ny fullmakt för varje företag som skall
erhålla betalning.

3.2.5 Kontant

En av de ovanligaste betalningssätten när det gäller handel över Internet är enligt
Schmitz (1998) kontant betalning. I detta fall beställs varan via Internet och hämtas
sedan på plats av kunden där denne också betalar varan. Ett annat alternativ är att
betalningen sker när varan levereras hem till kunden. Smidigt i de få fall som det
förekommer speciellt för kunden om leveransen sker direkt till dörren.

3.2.6 Check/Internationell bankcheck

Möjligheten finns alltid att skicka en check till leverantören av varan. I detta fall går
kunden till sin bank och ber dem skriva ut en check som sedan skickas med posten eller
elektroniskt via den egna banken. Detta betalningssätt förekommer så gott som aldrig i
Sverige men är vanligt i USA skriver Schmitz (1998). Betalning med check kan vara
ett alternativ för de som vill handla med utlandet men inte har kontokort. Det blir dock
dyrt då banken tar ut en avgift för varje check som används. Avgiften varierar från
bank till bank men ligger mellan 50 – 90 kronor per check (1998-10-01).

3.2.7 Digital Valuta

Det finns ett antal olika digitala valutor enligt Schmitz (1998). De digitala valutorna är
tänkta som en sorts plånbok där kunden kan sätta in pengar på ett speciellt konto för
att sköta sina affärer på nätet.

3.2.7.1 Digicach (eCash)

Om en webbsajt har en eCash symbol finns det möjlighet att handla med eCash men då
måste kunden ha ett konto i en bank som är licensierad att utföra denna tjänst. I
Sverige finns inga banker som kan utföra dessa tjänster men i Norge finns möjligheten
att handla med eCash skriver Statens offentliga utredning (1998). Om kunden vill
ansluta sig erhåller denne en gratis programvara från banken. Programvaran används
för att slumpmässigt generera fram digitala siffror. Värdeenheten i eCash består av
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dessa digitala siffror. Siffrorna skickas till en utgivare av eCash i ett s.k. digitalt kuvert.
Utgivaren verifierar vem användaren är, och debiterar dess konto, och skickar
värdeenheten tillbaka till användaren. Då är värdeenheten färdig att användas, och
representerar ett specifikt belopp som t.ex. en hundralapp. ECash kan användas för
betalning även utanför Internet och lämpar sig bra för mikrobetalningar. ECash har inte
blivit någon succé i Sverige då ingen bank här utför tjänsten.

3.2.7.2 First Virtual

First Virtual gör gällande att det inte finns någon teknologi som kan övervinna
säkerhetsrisken som ett öppet nät innebär, skriver Statens offentliga utredning (1998).
Istället för att sända känslig information över nätet har First Virtual en databas med
uppgifter om den som betalar och är betalningsmottagare. Användarna måste registrera
sig i förhand hos First Virtual och då erhålla ett lösenord (s.k. VirtualPIN) som sedan
används för identifikation vid transaktioner. Kontokorts information överförs via fax
eller telefon, resten av kommunikationen vid transaktioner sker via e-post. När ett
inköp skall göras sänder kunden en beställning och sin VirtualPIN till säljaren som
sänder en förfrågan till First Virtual om kundens kod är korrekt. Om allt är riktigt
levereras varan till kunden, och First Virtual sänder ett meddelande till kunden för att
verifiera att beställningen är riktig. När en vara köps debiteras inte kundens konto
förrän efter 90 dagar, det ger kunden möjlighet att upptäcka felaktigheter på varan och
returnera den innan betalningen skett.

3.2.7.3 CyberCash

Enligt Schmitz (1998) är CyberCash Internet Wallet ett gratis program där man kan
handla med kreditkort, elektroniska checkar och CyberCoin. Statens offentliga
utredning (1998) förklarar att CyperCash fungerar som förmedlare mellan säljaren och
dess inlösande bank. Här överförs känslig information via öppna nät men både kunden
och säljaren använder sig av en särskilda mjukvara där uppgifterna krypteras, kundens
kontokorts information hålls därigenom hemlig även för handlaren. Detta system
bygger på öppen nyckelkryptering (se avsnittet om kryptering nedan). CyberCoin är en
sorts portmonnä som  används vid mindre summor t.ex. att betala för att läsa en artikel
eller att lyssna på en låt. Innan det går att utnyttja CyberCoin så måste denna fyllas på
med pengar som överförs från det egna bankkontot. Denna variant har ännu inte
kommit till Sverige (1998-10-01) skriver Schmitz (1998).

3.2.7.4 Klebox

Klebox är en svensk variant på de ovanstående digitala valutorna, här sker betalningen
genom att den transaktionsförmedlande banken (franska Groupe Paribas) skickar
pengarna till det företag som kunden handlat hos. Kunden måste först ha ett konto i
banken och deponerat pengar på kontot. Smidigt och säkert men har inte slagit
igenom, det finns heller ingen svensk bank som tillhandahåller dessa tjänster skriver
Schmitz (1998).
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3.2.8 Betalnummer/Telefon

Det finns även ett antal tjänster som kan köpas genom att först ringa ett 071-nummer
skriver Schmitz (1998), här läggs kostnaden för tjänsten/varan på telefonräkningen och
betalning sker på detta sätt. Vid uppringningen får kunden en kod som denne sedan
använder för att erhålla tjänsten, det kan vara att läsa en artikel eller titta på en bild.
Detta betalningssätt utnyttjas vid sökningar i artikelarkiv, musikarkiv, porr-sajter m.m.
Det är ett säkert betalningssätt men inte så interaktivt.

3.2.9 Kontokort

Vid inköp med kontokort är det ett problem att bekräfta identiteten på både säljare och
köpare, ett annat problem är att kontokortsnumret kan avlyssnas av obehöriga när det
skickas okrypterat eller när det finns lagrat på säljarens server. Därför har det i svenskt
regelverk slagits fast att all kreditkortsbetalning måste verifieras av innehavaren med en
personlig underskrift och identifikation. Då det är omöjligt att underteckna något på
Internet är det inte heller möjligt att betala med kontokort på den svenska delen av
Internet skriver Schmitz (1998).

Det går att undvika denna lag genom att leverantören låter sina kunder skicka in
kontonumret tillsammans med underskriften via fax. Men om kunden skulle bestrida
köpet blir transaktionen ogiltig, för denna variant uppfyller inte det svenska
regelverket. Flertalet företag går runt regeln genom att erbjuda sina kunder att betala
med kontokort via en utländsk bank där betalningen är tillåten. Kvarstår gör dock
risken att kontonumret blir avlyssnat. Trots att kontonumret skickas krypterat (se
nedan) säger bankerna nej, de anser att allt för många bedrägerier sker. Kontokort är
ett bekvämt sätt att betala sina inköp och det används av nästan alla utländska banker.
Negativt vid betalning med kontokort är risken för bedrägerier.
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4 Kryptering
Avsnittet nedan behandlar kryptering med öppna och slutna nycklar samt hur det går
att använda sig av kryptering för att få säkrare överföringar i publika nätverk.

Kryptografin har utvecklats explosionsartat de senaste 25 åren menar Lindemalm
(1997). Trots det handlar kryptering fortfarande om att utväxla information som de
insatta kan förstå men som eventuella tjuvlyssnare inte får ut något av. Vid kryptering
tas det för givet att krypteringsalgoritmen är känd av tjuvlyssnaren men att säkerheten
ligger i krypteringsnyckeln.

Enligt Pålsson (1998) finns det två tekniker för nyckelkryptering, det öppna
nyckelsystemet och det slutna nyckelsystemet. Det är lättast att förklara det öppna
nyckelsystemet (icke-symmetrisk kryptering) genom att förklara hur det slutna
nyckelsystemet (symmetrisk kryptering) fungerar.

4.1 Slutet nyckelsystem

DES, Data Encryption Standard används i många fall som synonym med symmetrisk
nyckelimplementation. Det är det mest kända exemplet på denna typ av kryptering.
Här används samma nyckel för kryptering som för dekryptering, se figur 2. Ett stort
problem med detta system är att göra nyckeln tillgänglig för mottagaren och endast för
denne skriver Pålsson (1998).

Figur 2: Symmetrisk kryptering/slutet nyckelsystem.

4.2 Öppet nyckelsystem

När det gäller det öppna nyckelsystemet använder detta system sig av två olika nycklar
för kryptering och dekryptering, se figur 3. Det är ett par där vilken som helst av de
båda nycklarna kan användas för kryptering, den som inte används för att kryptera
måste användas till att dekryptera beskriver Pålsson (1998). Det system som kan sägas
vara synonymt för icke-symmetrisk kryptering är RSA som fått namn efter sina
upphovsmän Ronald Riverst, Adi Shamir och Leonard Adleman skriver Håstad (1995).

Figur 3: Icke-symmetrisk kryptering/öppet nyckelsystem.

   X

   X
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4.2.1 Hur fung erar öppet nyckelsystem i praktiken?

Pålsson (1998) förklarar, för att kryptera meddelandet använder sändaren mottagarens
publika nyckel. Företagets publika nyckel ligger oftast upplagd på hemsidan där
kunden gör beställningen. Mottagaren kan sedan dekryptera meddelandet med sin
hemliga nyckel. Det går aldrig att dekryptera ett meddelande med den publika nyckeln.
Fördelen med detta system är att den hemliga nyckeln aldrig behöver distribueras över
ett publikt medium. Här kan ingen information komma fel på vägen eller avlyssnas för
det är bara den rätta mottagaren som har den avkodande nyckeln.

Genom att på ett liknande sätt låta sändaren (kunden) även kryptera meddelandet med
sin egen hemliga nyckel, så kan mottagaren kontrollera att sändaren verkligen är den
han utger sig för att vara. Detta fungerar genom att mottagaren avkodar meddelandet
med sändarens öppna nyckel, sändaren kan bara vara den han utger sig för att vara, då
endast sändaren har tillgång till den hemliga nyckeln.

Pålsson (1998) menar dock att den symmetriska nyckeltekniken är mycket snabbare
och därför används den i stor utsträckning för att kryptera själva meddelandet, medan
en icke-symmetrisk nyckel används för att kryptera den symmetriska nyckel, innan den
överförs till mottagaren.
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5 Vad är SET ?
I detta kapitel går jag djupare in på vad SET är och hur det fungerar i praktiken jag
beskriver också hur det är uppbyggt med hjälp av kontrollsummehantering och digitala
identitetshandlingar. Jag berör SETs framtid och vad som talar emot att SET slår
igenom som betalningssystem.

För att lösa problemet med säkerheten vid betalning på Internet har ett antal
kontokortsföretag och banker gått samman och enats om att något måste göras. De
har kommit fram till en lösning som heter SET (Secure Electronic Transactions). SET
är ett system för kreditkortsanvändning på Internet. Tillstånden för att utfärda SET-
certifikat ges av SETco ett företag som är samordnare av certifikaten anges det på
SETco (1999). I Sverige är det bankerna som beviljar företagen att få certifikat för
SET-försäljning.

”SET - en internationell standard för kontokorts- betalningar som
accepteras av alla banker.” (Set-guide 1999).

SET har hösten 1998 introducerats på marknaden, efter en tids tester i ett pilotprojekt.
Bakom projektet står enligt Visa (1996) kortföretagen Visa och Mastercard, ett antal
banker däribland fyra svenska, samt företagen Microsoft, Netscape, GTE,
Communications Corp., SAIC, Terisa System, VeriSign och IBM. SET bygger på den
redan befintliga infrastrukturen för kreditkortstransaktioner, som har byggts ut för att
även stödja betalningar via Internet. Det internationella nätverket för kontokort
omfattar 25 000 banker med 800 miljoner kortkunder (1998-01-22). Vilket ger en stor
möjlighet för SETs utbredning.

5.1 Hur fungerar SET i praktiken

Enligt Schmitz (1998) fungerar SET så att kunden laddar hem en ”virtuell plånbok”
från bankens hemsida och installerar den på den egna hårddisken. Detta program
identifierar den installerade webbläsaren. En identifiering och aktivering av
betalprogrammet sker från bankens hemsida. Varje kund väljer sitt eget användarnamn
och lösenord som används för att aktivera den elektroniska ”plånboken”. Information
om de olika kontokort som kunden har tänkt att använda för betalning över Internet,
samt typ av kort, kortnummer, kredit- eller betalkort, kortets giltighetsdatum samt
språk som skall användas vid senare betalning anges. För att använda SET vid inköp
krävs att kunden får ett certifikat som hämtas genom att ange sitt användar-ID.
Registreringen är klar på några minuter och certifikatet läggs automatiskt in i
betalprogrammet.

När kunden skall utnyttja sin elektroniska ”plånbok” vid köp i en Internet-butik
använder denne sig endast av markeringen som anger ”betala med SET”.
Informationen om vilka varor och hur många kunden beställt skickas tillsammans med
köpesumman till den virtuella plånboken. Kunden anger sitt lösenord samt vilket konto
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som skall debiteras. Innan beställningen går iväg kontrollerar köparens programvara att
säljaren också har ett digitalt certifikat och därför är auktoriserad säljare skriver
Schmitz (1998).

Enligt Larsson (1998) fungerar SET-betalningen i princip som vanlig
kontokortsbetalning i vilken butik som helst. Plastkortet ersätts med ett sk. certifikat
som är ett elektroniskt kort. Istället för den vanliga namnteckningen skickas en
elektronisk signatur, denna krypterade signatur fungerar som en garant för att jag är
jag. Butiken får beställningen, skickar sedan betaldokumentet vidare till sin bank, som
har en nyckel för att dekryptera kontonummer. Butikens bank kontrollerar sedan med
kundens bank att det finns täckning för köpet på kundens konto.

Att ha en Internet-butik som är ansluten till betalsystemet SET innebär att kunden kan
vara så gott som säker på att inte blir lurad. Säkerheten gäller även omvänt då butiken
inte behöver oroa sig för att bli utsatt för bedrägerier från kunden. Här det finns svart
på vitt att beställningen är utförd och vem som har beställt varan. Systemet innebär
också att sekretessen blir bättre. Butiken kan inte läsa kundens krypterade
kontonummer och butikens bank kan inte se vad kunden beställer menar Schmitz
(1998).

För att handla med SET krävs det att den webb-butik som du vill köpa dina varor i är
ansluten till SET. För att ett företag skall få ett SET certifikat och kunna erbjuda SET
som betalningssätt krävs inköp av en sk. SET-motor, vilket är en investering från
handlarens sida på mellan 15 000 och 50 000 kr skriver Wixe (1999). Företagen kan
även hyra en plats i ett sk. webb-hotell där möjligheten att utnyttja SET-motorn ingår.
Företagen betalar då en månadshyra till de som driver ”hotellet”.

5.2 Hur är SET uppbyggt ?

SET-systemet bygger på nyckelkryptering med öppna och slutna nycklar (som
beskrivits i kapitlet kryptering), kontrollsummehantering och digitala
identitetshandlingar skriver Pålsson (1998).

Krypteringen i SET bygger på en 1024 bitars nyckel vilket är säkert och klassas som
militär säkerhet d.v.s. mycket hög säkerhet skriver Lindemalm (1997). Denna
kryptering är framtagen av militären i USA och har tidigare varit förbehållen endast
militära hemligheter. Den har tidigare varit förbjuden att exportera till andra länder.

5.2.1 Kontrollsummor

Trots den säkra krypteringen finns det fortfarande säkerhetsproblem i betalning över
Internet. Det finns möjlighet för en utomstående person att någonstans under
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meddelandets överföring ändra vissa bitar, vilket kan ge meddelandet en helt annan
innebörd. Detta problem har lösts i SET genom implementation av en sk. ”Message
Digest” skriver Pålsson (1998).

Message Digest innebär att en viss kontrollsumma genereras utifrån en algoritm. Det
finns två standarder för dessa algoritmer skriver Pålsson (1998), antingen Message
Digest 5 (MD5), som ger 128 bitars kontrollsumma, eller Secure Hash Algoritm
(SHA), vilket ger 160 bitars kontrollsumma. Den kontrollsumma som genereras fram
med hjälp av algoritmen och det specifika dokumentet är unik, om en enda bit skulle
förändras från originalet så kommer den uträknade kontrollsumman att få ett helt annat
utseende.

Vid kryptering med öppen nyckel räknas på den sändande sidan fram en
kontrollsumma som skickas tillsammans med det ursprungliga meddelandet till
mottagaren. Hos mottagaren räknas en ny kontrollsumma fram som jämförs med den
medskickade. Om kontrollsummorna inte är exakt lika så har meddelandet ändrats
under överföringens gång.

5.2.2 Digitala Identitetshandlingar

För att elektronisk handel skall bli allmänt accepterad måste frågan om signaturer lösas
anser IT kommissionen (1998). Kan en digital signatur  kännas lika tryggt som en
signatur skriven med bläck på ett papper. En digital signatur skapas genom kryptering,
utifrån det meddelande som avsändaren skickar, i samband med avsändarens identitet.
Denna signatur bestämmer inte bara avsändarens identitet utan är också unik för varje
sänt meddelande. Det garanterar meddelandets äkthet och att det inte förändrats på
vägen.

5.3 SETs framtid

Världen har sedan Internets genombrott haft behov av en enhetlig standard för
betalningar över Internet. Elektronisk handel blir mer och mer vanlig, och på grund av
detta har SET tagits fram. SET är en storsatsning från kortföretagen Visa och
Mastercard i samarbete med flera företag samt ett antal banker däribland fyra svenska
(Handelsbanken, Föreningssparbanken, Postgirot Bank och SE-banken).
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Jag anser att SET är en standard som har vad som krävs säkerhetsmässigt för att
införas som standard när det gäller betalning över Internet. SET tillgodoser de fyra
huvudsakliga säkerhetsfrågor som Pålsson (1998) tagit upp.

• Autentisering:. Att säkerställa att användaren är den han säger sig vara görs i
SET med hjälp av certifiering.

• Kryptering: Kryptering av data, så att den inte kan läsas av obehöriga. SET
använder sig av icke symmetrisk kryptering.

• Spårbarhet: Säkerställa att en signatur Olle verkligen signerades av Olle och
inte av någon annan. Detta stödjer SET genom de digitala identitets systemet
som bygger på symmetrisk kryptering.

• Datas integritet: Att säkerställa att den mottagna informationen inte har blivit
ändrad på vägen, görs i SET med hjälp av kontrollsummor.

Förutom att SET är ett säkert sätt att utföra betalningar över Internet, har SET Visa
och Mastercard som grundare vilka är stora kortföretag som redan är väl etablerade på
den globala marknaden. Det är viktigt att SET etableras hos allmänheten snarast,
annars finns det stor risk att något annan elektronisk betalning införs som tar över.

Trots dessa försprång på marknaden är frågan om företagen globalt kommer att satsa
på SET som standard för betalning eller om det kommer att tas fram någon likvärdig
teknik som ersätter SET.

Enligt Visa (1999-04-19) är det ett stort antal företag i 39 länder över hela världen
som har anslutit sig till SET. Enbart i Europa har 18 länder anslutit sig till SETs
pilotprojekt.

5.4 Vad talar emot SET

Enligt Wixe (1999) tror bankerna att minst 50 000 svenskar skall ha anslutit sig till
SET vid slutet av år 1999. Dessa framtidsutsikter ser inte ut att införlivas då det enligt
Wixe (1999-03-14) endast anslutit sig 2000 personer.

Enligt Rönn (1999) har endast 1500 köp med SET genomförts, vilket kan jämföras
med bankernas satsade kapital på ca 3 miljarder kronor, detta innebär en kostnad på en
miljon kronor per köp med SET menar Rönn (1999) vidare. Dessa siffror talar sitt
tydliga språk och Sjögren (1998) skriver att SET-projektet inte kommer att slå igenom
innan år 2000. SET är fortfarande för dyrt för handlarna och för krångligt för
användarna för att få ett genombrott menar Sjögren (1998). Onlinehandel  till
konsumenter bedrivs fortfarande i för liten utsträckning för att det skall vara värt de
stora investeringar som krävs för införande av SET i en webb-butik.
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6 Problembeskrivning
Problembeskrivningsavsnittet tar upp problemet som skall besvaras i min rapport samt
vilka avgränsingar jag gör och vad jag förväntar mig få för svar på min frågeställning.

Handel över Internet kommer i framtiden troligtvis öka menar IT kommissionen
(1998). Svensk lag har hittills gjort det omöjligt att använda sig av kontokort vid
betalning över svenska Internet. För att öka säkerheten vid inköp på Internet har Visa,
Mastercard och ett antal banker däribland fyra svenska (Handelsbanken, Förenings-
sparbanken, SE-banken, Postgirot Bank) i samarbete med Microsoft, Netscape och
IBM tagit fram SET (Secure Electronic Transaction) som står för ”säker elektronisk
transaktion” som är en standard vilken möjliggör säkra kontokortsbetalningar över
Internet skriver Schmitz (1998).

Den elektroniska handelns utbredning är i stort behov av en global standard för
betalningar över Internet, en satsning på detta område är SET. Frågan är om den är
tillräckligt bra och smidig att använda, och om företagen kommer att satsa på SET som
standard.

För att erbjuda sina kunder möjligheten att betala med SET måste handlaren vara
ansluten till SET, detta innebär en investeringskostnad på mellan 15 000 och 50 000
kronor skriver Wixe (1999). Denna kostnad är för många små butiker en stor
investering. Vilket gör att det finns en möjlighet att företagen väntar och ser om SET
slår igenom som betalningssystem innan de satsar själva. Därför vill jag undersöka
inställningen till SET och dess framtid som globalt betalningssätt, hos banker, företag
och privatpersoner som kan tänkas använda sig av SET.

6.1 Frågeställning

Frågeställningen är: Vad anser svenska banker, företag och privatpersoner som
utnyttjar Internet för elektronisk handel om SET och dess
framtid som betalningssätt.

6.2 Avgränsningar

I min geografiska begränsning kommer jag att hålla mig inom Sveriges gränser. Jag
kommer inte att göra en heltäckande undersökning av alla som köper och säljer varor
på Internet, då denna urvalsgrupp skulle bli allt för stor. Här blir det ett slumpvis urval
utifrån min uppfattning om vad som är ett relevant företag för mig.

Jag kommer heller inte att kunna redovisa några absoluta sanningar då jag inte tror att
det finns några ”rätta” svar. Jag kommer endast redovisa vad berörda parter tror om
SET och dess framtid som ett globalt betalningssätt. Samt hur SET har fungerat
hittills.
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Jag har beslutat mig för att inte enbart ta de företag som har infört SET som
betalningssystem. För att få en mer nyanserad bild av svenskt näringslivs uppfattning
om SET skall även ett antal företag som inte infört SET som betalningssystem ingå i
min undersökning.

För att få en mer nyanserad bild av SETs för- och nackdelar, tänker jag inte begränsa
mig till enbart de fyra bankerna som är anslutna till SET-projektet. Jag skall även ta
med Nordbanken som är den kvarvarande större banken som är verksam i Sverige.
Nordbanken var med i SET-projektet från starten men hoppade av i ett tidigt skede.

6.3 Förväntat resultat

Jag förväntar mig att få en god insikt i vad de tillfrågade företagen, bankerna och
privatpersonerna anser om SETs utveckling, samt vad de tror om SET som ett globalt
betalningsätt vid elektronisk handel i framtiden.

Jag tror mig också få svar på hur den närmaste framtiden ser ut för SET och vilka som
är systemets huvudkonkurrenter. Till viss del kommer jag också få svar på hur
bankernas satsning på SET har lanserats för att få så många kunder som möjligt.

Jag tror mig också få svar på hur SET har fungerat för de olika parterna fram till nu.
Finns det några stora skillnader i synen på SET som betalningssystem mellan banker,
företag och privatpersoner är en annan fråga som jag förväntar mig få svaret på.
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7 Möjliga metoder och Val av metod
Detta kapitel kommer att beskriva olika metoder som jag skulle kunna använda mig av
för att få svar på min problemställning, samt de metoder som jag valt att använda mig
av i mitt fortsatta arbete.

Det finns olika metoder för att få fram kunskap, dessa kan delas in i två grupper
kvalitativa och kvantitativa metoder anser Holme och Solvang (1997). Den
grundläggande skillnaden menar Holme och Solvang (1997) ligger i att kvantitativa
metoder omvandlar informationen till siffror och mängder, som sedan ligger till
grunden för statiska analyser. Vi får fram graderade uppfattningar om hur saker och
ting uppfattas. Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av
informationen som står i  centrum. Vissa situationer passar bättre för kvalitativa
metoder medan andra passar för kvantitativa.

För mig passar en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder bäst, med en
betoning åt det kvalitativa hållet då jag vill ha svar på hur SET uppfattas, detta
kommer inte att i stor utsträckning vara möjligt att mäta i siffror och redovisa i
tabeller. Jag kommer också att tolka svaren utifrån mina uppfattningar och tidigare
erfarenheter.

7.1 Litteraturstudier

Vid litteraturstudier används tidigare publicerat material som behandlar det aktuella
ämnet, detta för att ge en djupare inblick i problemområdet. Uppgifter samlas in från
källor, som sedan ifrågasätts och bearbetas till en kunskapsgrund, för att vidare kunna
göra en riktig bedömning av den uppgift som skall lösas. Bell (1993 s. 67) skriver att

”Ett dokument eller en källa är en generell term för ett avtryck en
människa gjort på ett föremål”

Källor kan vara film, video, diabilder och andra icke skriftliga källor, vanligast är ändå
skrivet och tryckt material.

När utgångspunkten för en rapport baseras på litteraturstudier är ett stort problem
svårigheten att få fram material som kan ge direkta svar på de frågeställningar som
författaren ställer. ”Information som inte finns, kan vi heller inte få tag i”. skriver
Holme och Solvang (1997 s. 124).

7.1.1 För- och nackdelar med Litteraturstudier

För min del kommer litteraturstudier att vara en bra metod för att lösa min
problemställning. Jag kommer att genom litteraturstudier få en överblick och djupare
kunskap om ämnet SET. Mina tidigare erfarenheter av problemområdet är små, för att
kunna behandla detta ämne krävs en grundlig bearbetning av diverse källor som
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behandlar betalningssättet SET. Litteraturstudierna ger också en bred kunskapsbas att
stå på i den senare genomförandedelen av kursen.

Problemområde är relativt nytt vilket gör att mycket av mina källor att bestå av
tidnings- och tidskriftsartiklar samt rapporter som tidigare skrivits i ämnet. SET är ett
betalningssätt för Internethandel och därför kommer en hel del av materialet hittas på
Internet. Internet har även nackdelar t.ex. är det svårt att kontrollera kvaliteten och
riktigheten i informationen som finns upplagd på nätet. Jag kommer därför kritiskt
granska de uppgifter som jag får fram via Internet.

Nackdelar med litteraturstudier är svårigheten att veta om jag  fått tag i ”rätt” källor.
Det är svårt att bedöma vad som är belagda fakta och vad som är författarens egna
teorier. För att minska risken för felaktigheter kommer jag att bearbeta och kritiskt
granska så många olika källor som möjligt. Detta kommer att bli ytterst tidskrävande
vilket är ytterligare en nackdel med litteraturstudier.

7.2 Surveyundersökningar

”En surveyundersökning är en beskrivande eller förklarande undersökning
av intervju- eller enkättyp, baserad på ett representativt urval”. (Svenning,
1997 s.76).

Surveyundersökningar är en typ av undersökningar som ofta handlar om någons attityd
och handlingsmönster. Här ingår intervjuer och enkäter i olika former.

7.2.1 Intervjuer

Vilken typ av intervju som jag kommer att välja bestäms av vilken typ av information
jag vill ha fram. Bell (1993) menar att de olika intervjuformerna som finns tillgängliga
kan läggas in på en skala graderad efter dess formalitet. På ytterpunkterna hamnar
formella intervjuer, där fungerar intervjuaren som en registreringsmaskin helt objektiv.
Vid den andra ytterpunkten ligger informella intervjuer, denna styrs av
intervjuobjektets svar och reaktioner.

Presentation Registrering av svar

av frågor Osystematiskt Systematiskt

Osystematisk Informell intervju Omöjlig
kombination

Systematisk Ostrukturerad
intervju

Strukturerad
intervju

Figur 4: Olika former av intervjuer med avseende på systematiken i frågor och
svar enligt Svenning (1997 s. 106).
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Ju mer strukturerad en intervju är desto lättare är det att kvantifiera resultatet skriver
Bell (1993), intervjun i detta fall kan liknas vid en enkät eller en checklista. Den
ostrukturerade intervjun kan ge mycket information men kräver också att intervjuaren
är skicklig på att få respondenten att lämna ut det han/hon känner till.

Bell (1993) skriver också vidare att de flesta intervjuer som görs under
informationsinsamlingsfasen hamnar någonstans mitt emellan helt strukturerade och
helt ostrukturerade. Intervjuer används i stor utsträckning för att få fram data som inte
redan finns att få tag i t.ex. specificerade svar på just min problemformulering.

7.2.2 Besöksintervjuer

Personliga intervjuer innebär oftast att intervjuaren besöker intervjupersonernas hem
eller arbetsplats, beroende på vad intervjun handlar om skriver Svenning (1997). Han
beskriver också vidare att det är brukligt att skicka ett brev eller ringa till den berörda
personen ett par veckor innan intervjun skall göras. På detta sätt beskrivs vem man är
och vad intervjun skall handla om, varför man skall göra den o.s.v. Här skall också
betonas att det är fullt frivilligt att medverka.

För- och nackdelar med besöksintervjuer

Genom att personligen ta kontakt med intervjupersonen får jag en bra referens till
svaren, jag kommer att kunna registrera inte bara vad personen i fråga säger utan
också kroppsspråk och annat som kan förmedlas via sinnena. En annan fördel är att det
går att ställa krångligare frågor då det finns möjlighet för intervjuaren att förklara sina
frågor och ge intervjuobjektet en djupare syn på vad frågorna gäller.

En uppenbar nackdel med personliga intervjuer skriver Svenning (1997) är att
intervjuaren genom sin närvaro kan påverka svaren. Det finns en stor risk att
intervjupersonen vänder svaren så som den ”tror” att intervjuaren vill ha svaren. Det
kan också förekomma att intervjuaren styr intervjupersonen genom sitt minspel eller
kroppshållning. Ett annat problem kan vara att intervjuaren tolkar svaren på frågorna
felaktigt. Det som verkar osammanhängande och felaktigt av intervjuaren kan
omtolkas omedvetet till ett klarare svar.

7.2.3 Telefonintervjuer

Ett annat vanligt sätt att genomföra intervjuer är telefonintervjuer skriver Svenning
(1997). Denna intervju liknar besöksintervjuer men istället för att träffas personligen
ställs frågorna per telefon. Det kan vara en bra ide med telefonintervjuer när ett stort
antal personer som skall intervjuas, eller när det är för långa avstånd.

För- och nackdelar med telefonintervjuer
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Jag anser att fördelen men telefonintervjuer är att den går att göra hemifrån, inga långa
resor som krävs vid personliga intervjuer. Det kan även vara lättare för en intervjuare
att vara opartisk vid en telefonintervju än vid en personlig intervju.

Nackdelar med dessa intervjuer är svårigheten att gå in på djupet i frågorna.
Möjligheten till att avläsa kroppsspråk försvinner, vilket gör att det bara är det som
intervjupersonen säger som ger svar på frågorna.

För att få svar på mitt problem anser jag att telefonintervjuer är det som passar bäst,
när det gäller att kontakta de svenska bankerna som är involverade i SET-projektet.
Här får jag möjlighet att utveckla mina frågor och ges även möjlighet till följdfrågor.
Bankerna är de som varit innovatörer till SET-projektet och är därmed de som har
längst erfarenhet av SET som betalningssystem, därför vill jag kunna ställa följdfrågor
till dessa parter. Telefonintervjuer har också fördelen att jag slipper att åka land och
rike runt för att få tag i de personer jag vill intervjua.

7.2.4 Enkäter

Enkäter liknar de personliga intervjuerna skriver Trost (1994) en stor skillnad är att vid
enkäter är det intervjuobjektet själv som noterar svaren på frågorna. Det finns två olika
typer av enkäter postenkät och gruppenkät.

7.2.4.1 Postenkäter

Vanligaste formen av enkäter är postenkät skriver Svenning (1997), detta är en
undersökning som skickas ut till intervjupersonen via posten eller via ett företags
internpost om det är en intern enkät. Med postenkäten skickas ett s.k. missivbrev som
skall vara en introduktion till enkäten där syftet och varifrån enkäten kommer beskrivs.
Det är även viktigt att betona att deltagaren har möjlighet till anonym behandling.

För- och nackdelar med postenkäter

Svenning (1997) anser att den låga kostnaden per intervjuad person är en av fördelarna
med postenkäter. Svar från ett stort antal personer erhålls till en låg kostnad. Frågor
som kräver undersökning och eftertanke tjänar på att föras fram i enkätform istället för
vid personliga intervjuer. Den intervjuade kanske i vissa fall måste kontrollera
uppgifterna eller fråga någon annan för att kunna svara på frågan.

Det är inte lämpligt att göra en omfattande intervju med hjälp av postenkäter, de flesta
ryggar tillbaka för en tjock bunt med frågor i en enkät anser Svenning (1997). Det är
också svårt i allmänhet att få folk att svara på enkäter om de inte har något att vinna på
det. Jag anser att det är lätt att glömma bort enkäter om de inte utförs direkt. Det kan
krävas mycket tid till att påminna de personer som blivit utvalda att medverka i
enkäten.
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Postenkät ger inte samma möjlighet till följdfrågor och diskussion kring ämnet som
intervjuer, men det är ett smidigt alternativ som jag tycker passar bra för min situation
Det kan innebära att jag får flera svar på åsiktsfrågor när det gäller SET.

Jag anser att för mitt problemområde har enkäter flera fördelar. Den som svarar har tid
att tänka igenom svaren och kan själv skriva ner och formulera sig som den vill. Jag
tror också att det är lättare för företagen att svara på en enkät som de kan fylla i när de
har tid, än att boka en tid för telefonintervju. Det är även en tidsmässig fördel för mig
att skicka frågorna på mail, istället för att registrera svaren via telefon.

7.2.4.2 Gruppenkät

Gruppenkäter är vanligen förekommande i skolor och liknande där flera personer är
samlade och tillgängliga för att svara på ett frågeformulär skriver Trost (1994). Här
delas frågorna ut av en person som sedan också samlar in svaren. Denna person finns
närvarande under hela tiden som man svarar på frågorna. Om det skulle uppstå några
oklarheter finns han/hon där för att hjälpa till.

För- och nackdelar med gruppenkäter

Jag anser att det största fördelen när det gäller gruppenkäter till skillnad från
postenkäter, är att det finns någon att fråga om det skulle uppstå oklarheter. Denna
situation passar bäst i klassrum eller som utvärderingar efter aktiviteter som görs i
grupp, därför blir möjligheten att använda sig av detta alternativ begränsat. Detta
alternativ skulle kunna passa på mitt problem om det fanns fler som var anslutna till
SET.

7.3 Val av metod

Holme och Solvang (1997) skriver att i valet av metod står vi inför en diskussion som
innehåller både för- och nackdelar. Det finns aldrig en metod som är den enda rätta.
Därför får jag utifrån min problemformulering och de resurser som jag har tillgång till,
hitta den metod som passar mig bäst.

7.3.1 Litteraturstudier

För att få en god grund att stå på inför mitt fortsatta arbete anser jag att
litteraturstudier passar bra. För att få svar på min problemställning krävs en hel del
källstudier, som leder till att jag får den kunskap som krävs för att i ett senare skede
kunna genomföra surveyundersökningar. Litteraturstudier är en relativt enkel och billig
metod, förutsatt att jag inte behöver köpa litteraturen. Den största nackdelen är att det
är en mycket tidskrävande metod.
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7.3.2 Personliga intervjuer

Personlig intervju skulle för mig vara idealet för att få svar på de frågor jag har
angående SET. Här skulle jag få en personlig kontakt och lättare få en uppfattning om
vad de berörda parterna anser om SETs möjligheter att slå igenom som betalningsätt.

Denna metod har trots alla positiva sidor fallit bort då de parter jag skulle behöva
intervjua är lokaliserade över hela landet. Det skulle bli en omöjlighet att med min
tidsram och de ekonomiska resurser som jag har till mitt förfogande genomföra dessa
intervjuer.

7.3.3 Telefonintervjuer

Jag har valt telefonintervjuer för att få utförliga svar på mina frågor till bankerna, samt
att de ger goda möjligheter till följdfrågor. Telefonintervjuer passar mig bäst för det
innebär att jag slipper resa långa sträckor, men ändå ger det möjlighet till en personlig
kontakt med den person som svarar på frågorna.

7.3.4 Postenkäter

Jag har valt att använda mig av postenkät när det gäller frågor till företag och
privatpersoner. Jag kommer att komponera ett enkätformulär med ett fåtal frågor för
att få så många svar som möjligt.

I Sverige finns det bara 13 företag som erbjuder SET som betalningssätt till sina
kunder. Dessa företag är lokaliserade över hela Sverige och en del har endast
Internetförsäljning. I och med företagens placering i landet, skulle det bli för många
resor om jag skulle välja personliga intervjuer vilket gjorde att jag valde frågor i
enkätform.

Urvalsgruppen för privatpersoner kommer att vara studenter vid högskolan i Skövde.
Jag har valt denna grupp för att det är smidigt för mig att få tillgång till alla personers
mailadresser i och med att jag själv läser på denna skola. Jag tror också att med ett så
stort urval av personer finnas det en stor chans att få svar från ett antal personer som
utnyttjar SET. Idealet för urvalet hade varit att få tillgång till namn och adress på alla
som anslutit sig till SET-piloten, men dessa uppgifter är konfidentiella. Enligt Wixe
(1999) har knappt 2000 personer anslutit sig till SET (1999-03-14). Detta innebär för
min del att chansen inte är så stor att få många svar. Därför passar en enkät bra då jag
behöver komma i kontakt med ett stort antal personer för att få några möjliga svar.

7.3.5 Gruppenkät

Alternativet gruppenkät uteslöt jag för detta alternativ skulle inte ge svar i proportion
till arbetsinsatsen. Det är inte så stort antal personer som anslutit sig till SET, vilket
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gör att antalet svarande i varje klass inte skulle bli särskilt stort. Om jag gick runt med
min undersökning i klasserna på högskolan och lämnade ut min enkät skulle jag
uppehålla en hel klass fast bara en person kan svara.

7.4 Valda metoder

Metoderna jag har valt är:

• Litteraturstudier: för att få en bred kunskapsbas att stå på när jag skall utforma
frågor till enkäter och intervjuer.

• Telefonintervjuer: för att få svar från bankerna om deras inställning till SET.

• Postenkäter: för att få företagens och privatpersonernas åsikter angående SET.

Jag har beslutat mig för en kombination av dessa olika metoder för att det är den mix
som passar mig och mitt problem bäst. Jag har grundat mina val på de resonemang som
jag utfört tidigare i detta kapitel.
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8 Genomförande
Detta kapitel kommer att innehålla hur jag gick tillväga för att genomföra de metoder
jag valt att använda mig av.

8.1 Litteraturstudier

Litteraturstudierna användes som grund för mina frågor, om jag inte hade genomfört
en grundlig litteraturforskning hade jag inte kunnat ställa frågor som var relevanta och
som gav svar på min problemställning. Den litteratur som jag använt mig mest av i
genomförandet var Trost (1994). Trost (1994) anser dock att man skall undvika
beskrivande frågor i så stor utsträckning som möjligt när det gäller enkäter. Min
problemformulering krävde dock att jag ställde beskrivande frågor, för att få fram de
åsikter den svarande hade. Men jag har ändå utnyttjat Trost (1994) för min
konstruktion av frågeformulären. För övrigt har det inte varit någon speciell litteratur
som jag använde mig av i genomförande delen, här har den allmänna kunskap jag
förvärvat under arbetets gång varit mig till hjälp för att kunna sammanställa frågor som
ger svar på problemformuleringen.

8.2 Telefonintervjuer med banker

Frågeformuläret (bilaga 18) till bankerna var mer omfattande än det som jag
konstruerat till företag och privatpersoner. Jag ansåg att bankerna skulle kunna bidra
med mer då de varit med och infört SET.

Jag hade från början tänkt att även intervjua någon på Nordbanken som är den större
bank som är verksam i Sverige och inte har SET som betalningssystem. Nordbanken
var delaktig i SET-projektet från början men hoppade av i ett tidigt skede. Det kunde
vara intressant att få deras syn på SET och varför de beslutade sig för att lämna
projektet. Det var svårt att få tag i någon person att intervjua på Nordbanken, då de
inte deltar i projektet har de heller inte någon som är väl insatt i SET som system. På
grund av detta var jag tvungen att ändra mina planer och endast intervjua de fyra
banker som har SET som betalningssätt.

Vid telefonintervjuerna försökte jag kontakta personer på de fyra banker som
tillhandahåller SET till sina kunder. Det visade sig vara mycket svårare än jag trott att
få tag i rätt person som kunde svara på mina frågor. I de fall där jag genomförde
telefonintervjuer ringde jag upp och frågade om personen i fråga hade tid för en
telefonintervju, om så var fallet genomfördes intervjun direkt på telefon. Två av de
banker jag kontaktade ville att jag skulle skicka över mina frågor på mail så de kunde
svara på dem i lugn och ro. Tillsammans med frågorna skickade jag ett missivbrev som
beskrev syftet med enkäten och när jag ville ha den tillbaka (bilaga 17). Att skicka ut
frågorna som en enkät var inte riktigt vad jag tänkt mig men när svaren kom visade det
sig att resultatet var lika bra som vid en telefonintervju. Jag har fått svar från en av de
banker jag skickade enkäten till, och har efter flera kontaktförsök inte lyckats få tag i
rätt person på den andra banken, vilket innebär att jag inte kommer att hinna få något
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svar från denna bank. Men då jag även genomfört telefonintervju med två banker och
därmed ändå fått svar från tre av fyra banker känns det som ett lyckat resultat.

Jag startade mitt frågeformulär med att försöka ta reda på antalet anslutna användare
och hur många betalningar som utförs per vecka. Uppgifterna var konfidentiella och
kunde inte lämnas ut av någon bank. Jag tog sedan bort frågorna till nästa
telefonintervju. Frågeformulären till de banker som skulle svara skriftligt hade jag
redan skickat ut vilket gjorde att dessa frågor finns med i svaren.

Jag ville med mitt frågeformulär till bankerna få deras syn på SET och om de ansåg att
det fanns några andra alternativ som konkurrerade med SET när det gällde
kortbetalning på Internet. Jag ville också få en kommentar från bankerna till den kritik
som framkommit från företagen om den dåliga marknadsföringen av SET.
Värderingarna av svaren kommer att behandlas i analyskapitlet.

8.3 Postenkäter till företag

I startskedet gällde det att konstruera en enkät bestående av frågor som gav svar på
min frågeställning. Jag valde att inte fokusera på personen som svarade på enkäten
utan sätta företaget i centrum för frågorna. Jag ville ha svar från alla företag som
erbjuder sina kunder att betala med SET, vilket gjorde standardiserade frågor som inte
var inriktat på ett specifikt företag till det som passade bäst. Jag tyckte också att det
var viktigt att inte göra en allt för omfattande enkät utan minimerade antalet frågor för
att så många som möjligt skulle svara på enkäten.

I startskedet tänkte jag ställa frågor både till företag som var anslutna till SET-
projektet och de som inte var anslutna till SET-projektet. Det fanns inget intresse att
medverka i min undersökning från de företag som inte var anslutna. De hade heller
ingen uppfattning om SETs funktioner och utbredning vilket gjorde att de inte kunde
bidra med något till min undersökning. Med detta som bakgrund bestämde jag mig för
att enbart skicka enkäter till företag som använder SET.

Jag gjorde ett antal omarbetningar av frågorna innan jag ansåg att de gav svar på min
problemformulering. Det var svårt att utforma frågeformulären för det finns inte så
många som är insatta i SET och dess funktioner, vilket innebar att det inte fanns någon
som kunde testa de färdiga frågorna.

Jag startar mitt frågeformulär (bilaga 2) med en allmän fråga om vilken typ av varor
som säljs i företagets Internet-butik. Därefter är de flesta frågor inriktade på hur SET
har fungerat för det svarande företaget samt hur de tror att det kommer att utvecklas i
framtiden.

För att få företagen att svara på enkäten beslutade jag mig för att ta en telefonkontakt
med en person på företaget. Genom telefonkontakten fick jag ett namn och en
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mailadress som jag kunde skicka min enkät till, vilket innebar att enkäten kom till rätt
person direkt vilket var positivt. Telefonkontakten gav mig inte bara ett namn utan
framförallt fick den svarande en röstkontakt med mig. I och med detta är det svårare
att bara ignorera en enkät som han/hon lovat att svara på.

Som nämnts tidigare skickades enkäten via mail till den som skulle besvara frågorna
tillsammans med ett missivbrev som beskrev mig och mitt syfte med enkäten (bilaga 1).
Svaren skulle returnerades till mig via mail. Detta fungerade bra, företagen svarade
relativt omgående.

Jag skickade ut min enkät till de 13 företag som erbjuder sina kunder att betala med
SET och fick svar från 10 företag (bilagor 3-12) vilket jag anser vara ett bra resultat.
Jag har skickat påminnelse till de företag som ännu inte har svarat men har inte fått
några ytterligare svar.

8.4 Postenkät till privatpersoner/studenter

Precis som vid konstruerandet av enkätfrågor till företag var det även här väldigt svårt
att besluta vilka frågor som skulle ge bäst svar på min frågeställning.

Jag valde studenter på högskolan i Skövde som min undersökningsgrupp. För att få ett
prov på hur många som skulle svara, och om jag hade ställt frågorna så de skulle ge
svar på mitt problem, skickade jag en intresseanmälan till ingenjörsinstitutionen (se
bilaga 13). Jag valde denna institution för att jag ansåg att här skulle det finnas en hög
dataanvändningsfrekvens, utan att vara en datainstitution. Jag trodde mig veta att på
datainstitutionen skulle det finnas störst chans att någon använde sig av SET, vilket
gjorde att jag ville spara denna institution tills jag fått feedback på mina frågor, och
därmed visste att svaren skulle bli relevanta för mitt problemområde.

Intresseanmälan gick ut på att de studenter som använde sig av SET skulle skicka ett
svar till mig och så att jag kunde vidarebefordra enkäten till dem. Detta systems syfte
var att de som inte hade anslutit sig till SET heller inte skulle behöva få min enkät. Jag
fick bara ett svar på min intresseanmälan och denna person valde att inte svara på
enkäten. Därför beslutade jag mig för att i min skicka med enkäten (bilaga 15) direkt
med introduktionsbrevet (bilaga 14) för att få fler möjliga svar.

Resultatet av enkäten till studenter på högskolan i Skövde blev inte vad jag hoppats på.
Jag fick flera svar från personer som försökte vara lustiga och även svar från personer
som inte förstått mitt brev riktigt utan försökt svara på frågorna utan att vara ansluten
till SET. En del svarade också bara enkelt att de inte var anslutna till SET och därför
inte kunde delta.
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Jag fick endast ett svar (bilaga 16) som var relevant för min frågeställning och där
personen ifråga svarat seriöst. Jag kommer att gå närmare in på en analys av svaret i
nästa kapitel.

Då svarsfrekvensen var låg beslutade jag mig för att skicka ut en påminnelse till
studenterna. I denna omgång fick jag ännu fler svar som bara meddelade att de inte
hade SET och därför inte kunde svara på mina frågor. Sammanlagt fick jag tjugo
stycken svar men av dessa var det bara ett som gick att använda. Jag kommer
analysera anledningen till den dålig uppslutningen i nedanstående analyskapitel.

8.5 Erfarenheter från genomförandet

Jag har lärt mig en hel del av att genomföra enkäter och intervjuer. Jag har framförallt
lärt mig att vara flexibel, även om tanken var att göra på ett sätt fick jag ofta frångå
mina planer och prova nya vägar. Jag planerade dagarna men det kom alltid något som
gjorde att det var svårt att genomföra det jag tänkt sig. Den person som jag skulle
prata med var inte på plats, eller jag fick inte in svaren som jag väntade mig den dagen.

Att konstruera frågor har varit den svåraste biten, även om jag försökt läsa mig till hur
jag skulle gå tillväga har det orsakat mig mycket huvudbry. Det går också att se på
vissa av svaren att frågorna uppfattas som liknande och att de ger samman svar t.ex.
svaret se ovan förekommer. Detta hade jag kunna avhjälpa om det funnits fler personer
att testa mina frågor på innan jag skickade dem till de riktiga företagen.

Jag vet inte riktigt varför enkäten till studenterna inte resulterade i fler svar men det
kan bero på flera olika alternativ. En, och den anledning jag tror är huvudanledningen,
är att det inte finns så många som är anslutna till SET, och därmed blir chansen till att
få svar mycket begränsat. Det kan också bero på att mina frågor inte har varit
tillräckligt bra, vilket har gjort att ingen av de personer som skulle varit aktuella för att
svara på frågorna har brytt sig om dem. Detta fall verkar mindre troligt när
svarsfrekvensen hos företagen varit god.

Det har också varit lärorikt att genomföra alla delar av genomförandet helt själv,
samtidigt som jag tycker det skulle vara roligare och mer motiverande att arbeta i en
mindre grupp. Handledaren har fungerat bra som bollplank men det hade varit en
fördel att ha någon som var i samma situation att bolla sina idéer med.
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9 Analys
I detta kapitel redovisas resultatet på min frågeställning. Här analyserar jag svaren från
telefonintervjuerna med bankerna, samt svar på enkäter från företag och
privatpersoner.

Under arbetets gång har jag genom mina litteraturstudier fått en klar uppfattning om
SET, och dess framtid som betalningssystem. Enkäterna och intervjuerna har bekräftat
denna uppfattning om att SET är en bra teknik, men att den inte slagit igenom ännu.

9.1 Analys av telefonintervjuer och enkäter med banker

Jag har kontaktat de fyra banker som har SET som betalningssystem och fått svar från
tre. Av dessa har jag genomfört telefonintervjuer med två av bankerna och skickat
frågorna i enkätform till två, eftersom de inte hade tid att besvara mina frågor på
telefon (bilagor 19-21).

Jag skulle som inledning få svar på hur många privatpersoner som anslutit sig till SET,
och hur många transaktioner som betalas med SET per vecka i den svarandes bank.
Bankerna fick inte ge ut dessa uppgifter då de var sekretessbelagda. Jag fick ändå
uppgiften om att antalet privata kunder ökar i en jämn ström. En bank svarade att de
hade väldigt få betalningar med SET, denna bank hade bara tre företagskunder som
använde SET. Målet för SETs pilotprojekt var att alla banker sammanlagt skulle ha
8.000 privata kunder anslutna i början av år 1999. Jag tror baserat på tidigare uppgifter
i rapporten att detta mål inte har infriats. Wixe (1999) skriver som nämnts tidigare att
endast ca. 2.000 personer är anslutna till SET (1999-03-14). Jag var också intresserad
av om några nya företag ansluter sig till SET eller om antalet företag är konstant. Det
visade sig att alla banker hade nya företag på gång. Detta tyder anser jag på en svagt
ökande positiv trend när det gäller SET.

Trots att flera av uppgifterna var konfidentiella kan jag konstatera att SET inte erhållit
den uppslutning som bankerna räknat med då de uppskattade antalet anslutna kunder
till 8.000 personer. När det gäller företag som ansluter sig till SET-projektet har det
inte tillkommit några nya under den tid som jag titta närmare på SET (feb-juni 1999).
Vilket gör att jag blir lite skeptisk till uppgifterna från bankerna som säger att de har
nya företag på gång hela tiden.

För att konstatera om anledningen till varför så få företag anslutit sig beror på att SET
kostar för mycket, har jag frågat bankerna hur mycket det kostar för ett företag att
ansluta sig till SET. Den största utgiften för företagen är inköp av en SET-motor vilket
krävs för att köra SET. Denna går att köpa för en kostnad på mellan 15 000 och 30
000 kr. beroende på vilken teknisk lösning företaget väljer. Det vanligaste är att
företagen ansluter sig till sk. webb-hotell där de hyr tillgången till en SET-motor.
Bankerna tar även ut en viss procent som avgift av köpebeloppet, detta görs för alla
kortköp och är inget unikt för SET.
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Jag anser att kostnaden kanske kan avskräcka mindre företag att investera i SET, men
då det går att ansluta sig till webb-hotell försvinner den klumpsumma som inköp av en
SET-motor innebär. Jag tror mig kunna konstatera att det inte är kostnaden som har
gjort att SET inte fått den utbredning som bankerna hoppats på.

På frågeställningen om hur synen  på SET i ett globalt perspektiv ser ut, och hur långt
fram Sverige ligger i förhållande till övriga världen, svarar bankerna att: Europa ligger
längst fram med Norden i spetsen för införandet och utformandet av SET. I Europa
har över 100 banker anslutit sig till Visas europeiska SET-projekt säger en bank.
Finland är det land som kommit längst, med Sverige, Norge och Danmark inte långt
efter. Anledningen till att Sverige ligger bra med är det lyckade samarbetet mellan de
fyra olika bankerna som är anslutna till SET anser de, bankerna är mycket nöjda med
hur samarbetet dem emellan fungerat. I Sverige har under pilotprojektet testkörts flera
olika programvaror får att få fram den som är bäst. Detta har inneburit att SETs
införande blivit försenat, men det har också fört med sig att det är bättre utformat än i
många andra länder. USA som är ett land där den elektroniska handeln är utbredd har
inte alls tagit till sig SET vilket är synd för USA är oftast det land som driver
utvecklingen av programvaror framåt, menar en av bankerna.

Bankerna är relativt positiva till SET som betalningssystem, och menar att det varit
flera saker som varit bra. Efter en trög start visade det sig att den svenska
programvaran fungerade bra tekniskt, både för betalning inom landet och
internationellt vilket var positivt. Precis som jag tagit upp tidigare i rapporten är SET
ett säkert betalningssystem vid betalning med kontokort på Internet. En bank jämförde
betalning av varor med kontokort utan att använda sig av ett säkert betalningssystem,
med att gå in i en vanlig butik och lämna över sitt kontonummer på en papperslapp,
utan att skriva under eller att legitimera sig.  Det finns ingen i världen som skulle gör
på detta sätt i en vanlig affär men på Internet går det bra, vilket för flera av bankerna är
förvånansvärt.

Bankerna tar upp bristen på marknadsföring från deras sida som ett av det mest
negativa med SET hittills. Det har även varit för komplicerat för privata kunder att
ansluta sig till SET-piloten, vilket har inneburit att det varit svårt att få kortinnehavare
att ansluta sig till SET anser bankerna. Därför har mycket satsat på att förenkla
anslutningsrutinerna. Kunden skall inte som det är idag behöva skaffa sig två olika
certifikat, ett för kontokortet och ett för att ansluta sig till SET. En bank har också
börjat erbjuda sina kunder möjlighet att ladda hem SET via en CD istället för som
tidigare från bankens hemsida. En bank anser vidare att det tar lång tid att bygga upp
en infrastruktur för en ny produkt, och tror att antalet användare kommer att öka
markant med tiden.

Bankernas positiva inställning till SET förvånar mig inte, SET är deras projekt och det
är bankerna som driver projektet framåt. Det är även bankerna som kan anses skyldiga
till att SET inte lyckats som förväntats hittills. Trots att de är övervägande positiva till
SET ser även bankerna brister i införandet av SET. Jag anser att bankerna troligtvis
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kommer att rätta till de misstag som de gjort när det gäller lanseringen av SET genom
att satsa på marknadsföring och att utforma ett enklare anslutningsförfarande, men
frågan är om det inte är lite i senaste laget. Om SET skall lyckas beror till stor del på
om de företag som är anslutna idag fortsätter att erbjuda sina kunder SET som
betalningssystem.

När bankerna skulle värdera hur SET lyckats på en numrerad skala var de mer
försiktiga. En bank ville inte alls sätta någon siffra på hur SET hade utfallit. Vid en
sammanställning ansåg ändå bankerna att SET hade lyckat bra tekniskt. När jag
frågade om hur det hade lyckats genomslagsmässigt var de mer förtegna och
konstaterade att det inte fått det genomslag som de hoppats på, men att de ändå trodde
att SET i framtiden skulle lyckas bättre och få fler användare.

Jag tror att bankernas motvilja till att använda sig av en numrerad skala kan bero på att
de själva ännu inte utvärderat SET som system ännu. När man sätter en siffra på som
bedömning av hur något lyckats blir svaret väldigt klart och konkret vilket bankerna
troligtvis inte vill lämna ut.

Bankerna anser att det låga antalet användare beror i huvudsak på två saker. Ett: att
det inte har förekommit någon marknadsföring. Två: att det har varit för krångligt för
privatkunderna att ansluta sig till SET. En bank säger att det låga antalet användare
beror på att den elektroniska handeln inte har fått så stort genomslag som man
förutsatt. De anser vidare att butikerna inte satsat tillräckligt på att Internetanpassa sina
butiker för att få t.ex. leveranser av varor att fungera, företagen har istället fixerat sig
mycket på att det skall gå smidigt att betala varorna.

När jag frågade bankerna om de trodde att något annat betalningssystem skulle ta över
istället för SET, svarade de flesta att i dagsläget finns inget annat alternativ för
kontokortsbetalning av varor på nätet. En bank trodde att det skulle fortsätta att finnas
flera alternativa sätt att betala sina varor vid köp på nätet, t.ex. bankernas
direktbetalning, postförskott m.m. De ansåg vidare att det kommer att ta 3-4 år innan
SET är etablerat i stor skala. En bank menar att potentialen för kortbetalning är enorm
och om kortkunderna skulle kunna ansluta sig till SET på ett enkelt sätt skulle
utnyttjandegraden av SET öka markant.

Jag har undersökt och konstaterat att det inte finns något system som skulle kunna
konkurrera ut SET när det gäller säkra kontokortsbetalningar över Internet idag.
Därför håller jag med bankerna om att SET är det alternativ som borde vara självklart.
Jag tror också att om det tar 3-4 år att etablera SET på marknaden är det försent. Då
har problemet med säkerheten lösts på något annat sätt som jag inte känner till
idagsläget.

Bankerna tar på sig ansvaret för att det inte förekommit någon marknadsföring av
SET. De menar vidare att det är deras uppgift att marknadsföra vilka tjänster som de
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erbjuder medan det säljande företaget ansvarar för att informera om de
betalningsalternativ som kunden kan använda sig av. Två av bankerna säger också att
de kommer att genomföra en kampanj under sommaren 1999 som marknadsför SET.

Slutligen för att knyta samman mitt frågeformulär och för att få svar på min problem-
formulering ställde jag frågan om bankerna tror på SET i framtiden. Svaret blev att
bara SET får lite tid på sig så kommer det att slå igenom. Bankerna tror starkt på SET
som betalningssystem i framtiden. Det krävs ett antal förbättringar av produkten, samt
ett enklare anslutningsförfarande för att företagen skall kunna erbjuda sina kunder SET
i större utsträckning. Bankerna säger att inom kort kommer certifikaten för SET att
ligga inbyggt i sk. smartcards vilket gör att betalningen kan ske från vilken dator som
helst till skillnad från i dag då kunden är bunden till den dator där han/hon har
certifikatet.

Enligt min åsikt fyller alla dessa åtgärder sin funktion för att förbättra SET, men jag
tror framförallt baserat på vad bankerna har sagt att det är marknadsföringsbiten som
är den svaga länken. Om bankerna gjort en massiv satsning på att lansera SET i starten
av projektet hade de problem med lågt användarantal inte förekommit idag.

9.2 Analys av svar från företag

Istället för att redovisa företagens svar var för sig, har jag sammanställt svaren, många
av företagen har samma åsikter och tankar om SET och det skulle bli liknande analys
för flera företag se (bilagor 3-12).

Det är i dagsläget (1999-04-10) tretton företag i Sverige med olika
verksamhetsområden som är med i SET-projektet. Flera företag är inriktade på böcker,
multimediaprodukter och biljetter till olika evenemang. Här finns också företag som
säljer underkläder, och de som förmedlar finansiella analysredskap. Med andra ord är
företagen inriktade på ett brett spektrum av marknaden. De har alla gemensamt att de
utför försäljning av varor och tjänster på Internet.

Jag har fått svar på min enkät från tio av tretton företag, hos två av de svarande var
SET-motorn inte verksam för tillfället. Det ena av dessa två företag tycker att tekniken
för SET inte är tillräckligt bra och har därför lagt SET-projektet på is tills den tekniska
lösningen fungerar bättre. På det andra företaget är SET avstängt p.g.a. omarbetning
av programvaran vilket ej är relaterat till SET, de beräknar vara igång med SET igen
under våren/sommaren 1999.

Min enkät visar också att antalet produkter som betalas med SET varierar ganska
kraftigt från 25 st transaktioner per vecka till att inte ha haft någon betalning med SET
sedan det startade hösten 1998. Det visar sig också att de som har flest betalningar är
de som säljer böcker och framförallt studentlitteratur.
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Jag kan konstatera att 25 st i veckan är lågt i förhållande till vad som förväntats från
början och för dem som inte har haft någon betalning på ett halvår är investeringen
som SET inneburit helt bortkastad.

Företagen har inte valt SET som betalningssystem framför något annat utan väljer att
satsa på många olika tekniker, för att ge kunden ett stort antal möjliga sätt att betala
varorna på. Alla företag som svarat på enkäten var med vid starten av SET-piloten, då
fanns det inte några andra digitala alternativ därför har de flesta företag inte undersökt
något annat betalningssätt. Ett företag valde däremot mellan SET och något som heter
Verify Easy. Den teknik som företagen satsar på idag verkar vara bankernas
direktbetalningar, vilket är ett smidigt sätt som bankerna godkänner. Ett företag
nämner också betalning med kreditkortsnummer via SSL-kryptering, men säger
samtidigt att det fortfarande är för osäkert och för dyrt att införa i dagsläget.

Enligt min uppfattning verkar förtagen anse att ge kunden flera olika alternativa sätt att
betala sina varor på är ett konkurrensmedel. Om butiken erbjuder kunden flera
alternativ så är det alltid något betalningssätt som passar varje kund. I förlängningen
kan detta innebära att inget enhetligt system utvecklas utan alla butiker måste ha alla de
olika sätten att genomföra betalningar. Detta skulle innebära ökade kostnader både för
kunder och företag.

När SET-piloten infördes fanns inga andra ”säkra” alternativ för betalning av varor
med kontokort på Internet. Vilket gjorde att företagen inte hade så mycket att välja
mellan. Svenska banker godkänner inte kontokortsbetalningar över Internet vilket gör
att svenska företag behöver SET för att kunna erbjuda sina kunder möjligheten att
betala med kontokort. Vid valet av SET var det viktigt för företagen att det var en
internationell satsning med stora företag som grundare, en annan faktor som vägde
tungt var att flera av de svenska bankerna stod bakom projektet. När företagen valde
SET trodde de att med ett säkert kortbetalningssystem skulle handeln över Internet få
en snabb expansion. Ett företag anser att i efterhand kan det konstateras att
Internethandeln expanderat utan säkra betalningssystem.

Det företagen genomgående anser ha varit positiv med SET är säkerheten. SET är
enligt ett företag det enda betalningssättet (förutom bankernas direktbetalningar) där
man med SÄKERHET vet att det är innehavaren som betalar, samt att här får man en
täckningskontroll. Det är endast ett av de företag som svarat som anser att SET
fungerat bra, de tycker också att gratispubliciten som det medfört att delta i projektet
har varit positiv. Men överlag tycker inte företagen att det finns mycket som varit
positivt med SET-projektet hittills.

Det finns desto fler negativa anmärkningar. De flesta företagen har svarat är att det
finns för få användare. Det tog för lång tid från det att SET introducerades och tester
började göras, tills det fanns en färdig produkt som kunde användas av företagen.
Detta innebar i förlängningen irritation från företagen sida. Det är också fortfarande för
krångligt för kunden som måste ladda ner komponenter från bankernas hemsida eller
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via en CD. De anser också vidare att det inte finns något tungt vägande skäl för
kunderna att skaffa sig ett SET-certifikat då det finns andra bra sätt att betala sina
varor. Det är heller inte bra med ett certifikat som är låst till en viss PC, ett företag
anser att genombrottet för SET kommer först när smartcards införs, då det går att
utrusta datorn med smartcardsläsare, vilket gör att det går att handla från vilken PC
som helst.

När jag analyserar svaren från företagen anser jag att jag får ett enhetligt intryck av vad
som varit den felande länken när det gäller SET. Både bankerna och företagen menar
att det är marknadsföringen eller bristen på marknadsföring som gjort att SET inte
lyckats i Sverige

För att kontrollera hur SET utfallit ställde jag en fråga där företagen fick gradera sina
åsikter om SET som betalningssystem se figur 5 nedan.

Figur 5: Företagens åsikter om SET

Endast ett företag var nöjd med SET som betalningssystem, den kategori som var
vanligast var "Missnöjd" vilket tydligt beskriver att SET inte blivit någon succé hos
företagen.

Jag tycker att figur 5 ovan talar sitt tydliga språk när det gäller inställningen till SET
hos de företag som är anslutna till projektet. Att det är så många som 7 av 10 företag
som är missnöjda med SET borde bankerna vara uppmärksamma på. Jag anser att
faran med att så många av företagen är uttalat missnöjda med projektet så här långt är
att det finns en risk för att företagen går ur projektet. För att få en fortsatt satsning från
företagens sida måste det nog till en markant ökning av antalet anslutna användare.

Enligt företagen har det låga användarantalet gjort att SET blivit ett fiasko så här långt.
Detta anser företagen beror till stor del på att bankerna inte marknadsfört SET
överhuvudtaget. Om ingen vet att det finns så kan det heller inte användas menar de.
Utan en massiv marknadsföring från bankernas sida, kommer SET inte heller i
framtiden få något genombrott menar de vidare. Det har även legat SET i fatet att det
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krävs ett speciellt avtal hos bankerna, samt att användaren måste installera en speciell
programvara tror företagen. Man kan jämföra bankernas lanseringen av cash-kortet,
där marknadsföringen gjort att antal användare snabbt blivit stort.

Mycket av den tekniska utvecklingen inom databranschen kommer ursprungligen från
USA. I USA betalas inköpen med kontokort direkt och de använder sig inte av SET,
vilket gör att den tekniska utvecklingen av SET inte drivs framåt från tillverkarnas
sida. Detta innebär i förlängningen ett svalar intresse över hela världen.

I dagsläget finns flera digitala betalningsätt som alternativ t.ex. bankernas
direktbetalning men när SET infördes fanns inga andra alternativ, vilket gjorde det
attraktivt. Efter sammanställning och analys av de svar jag fått, anser jag att om
företagen skulle tagit ställning till betalningssystem i dag skulle de inte välja SET. Av
svaren att döma anser företagen fortfarande att SET är ett tekniskt fullgott system,
men att det faller på det låga antalet användare.

Sammanfattningsvis  kan jag konstatera att de företag som är anslutna till SET inte är
nöjda med hur projektet har utvecklat sig. Det kan bero på flera saker men framförallt
anser företagen att det är avsaknandet av marknadsföring som ligger bakom det dåliga
användarantalet.

Jag tycker att det verkar ha blivit en ond cirkel då nya företag inte vill ansluta sig för
att det finns för få användare och användarna tycker inte det är någon idé att ansluta
sig om det inte finns fler företag att handla av. För att bryta denna cirkel krävs nog en
massiv marknadsföringskampanj riktad till de personer som använder sig av Internet
och framförallt till de som utnyttjar Internet för att genomföra inköp.

9.3 Analys av svar från studenter

Min analys av svaren från studenter blir inte speciellt omfattande då jag här bara fått ett
svar. Jag hade hoppats på fler svar men då antalet användare är lågt i hela Sverige är
svarsfrekvensen antagligen inte förvånansvärd. Jag har skickat ut mina frågor samt en
påminnelse och ändå bara fått ett svar (se bilaga 18). Jag har återgivit de svar jag fått
från denna person per fråga.

I och med att jag valt att göra frågor som bara SET-användare kan svara på har jag
begränsat mitt urvalsantal kraftigt. Det har jag också sett i antalet svar.

För att få en bild av hur lång tid personen ifråga har haft tillgång till SET frågade jag
när de installerat programvaran. Svaret blev att den haft SET ungefär en månad, under
denna tid har han/hon utnyttjat SET fyra gånger för betalning av varor.
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Jag ville ha ett svar på varför man som privatperson valt att ansluta sig till SET, och
fick svaret att det var enkelt och billigt med gratis uppkoppling samt att det går att
använda sig av dygnet runt. Det verkade som om personen ifråga inte tagit någon
ställning till varför den valt SET. Han/hon har bara tagit något som erbjöds och som
fungerade.

På min fråga vad som varit negativt med SET fick jag svaret att det kan vara svårt att
komma ut på nätet p.g.a. mycket tekniska fel. Detta anser jag inte har något med SET
att göra. Personen anser också att det är svårt att veta om SET är så säkert som det
påstås från bankernas sida. Även om SET skall vara säkert kan man inte säkert veta att
ingen hacker går in och på något sätt kommer åt ens pengar menar studenten vidare.

Personen tror absolut på SET i framtiden men tror samtidigt att det kommer att ta lång
tid, mellan 10-20 år innan det slår igenom fullt ut. Vilket jag anser vara en extremt lång
inkörningstid för en produkt som är relaterad till datorer och Internet.

Den sista frågan om varför SET inte skulle få ett stort genombrott besvarades genom
att studenten inte i allmänhet tror på datorsamhället. Personen tror inte det är nyttigt
att sitta framför en skärm hela dagarna. Vidare menar studenten att den sociala
kontakten inte kan ersättas med datorer och att inköp via näten inte kommer att ersätta
att gå i riktiga affärer och handla de varor man vill ha.

9.4     Värdering av insamlat material

I min värdering av det insamlade materialet får jag ta ställning till materialet utifrån
tillförlitlighet och trovärdighet.

Jag har fått svar från tre av de fyra bankerna jag kontaktat vilket gör att materialet inte
är fullständigt, men jag anser att de svar jag fått varit trovärdiga. Jag har kontaktat de
som är SET-ansvariga centralt på de olika bankerna vilket gör att de arbetar med SET
som heltidssysselsättning. De personer jag talat med har varit mycket insatta i ämnet
SET, och vid telefonintervjuerna har jag haft stora möjligheter att formulera frågor och
tankar utifrån en diskussionssituation. De olika bankerna som jag fått svar från har i
mångt och mycket samma tankar och åsikter om hur SET-projektet har utfallit. Det
kan bero på att de har ett tätt samarbete i SET frågan. Bankernas åsikter om SET
skiljer sig i viss mån från den uppfattning som företagen har. Detta är något jag i
inledningsfasen räknat med, bankerna är SETs innovatörer, det är även de som vinner
mest på att man inte får betala med kontokort över nätet.

Svaren från företagen bör betraktas som tillförlitliga då de personer som svarat på
enkäten har ledande ställningar inom SET-administrationen i just deras företag.
Företagen är relativt eniga och flera olika företag har svarat liknande vilket ger en
uppfattning om att svaren är trovärdiga. Det finns vissa brister i mina enkäter vilket i
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stor utsträckning beror på formuleringen av frågorna, och att med enkäter försvinner
möjligheten till följdfrågor.

Jag är nöjd med mina svar och de har givit mig en djupare insyn i hur företagen som
erbjuder SET till sina kunder resonerar runt SET och dess framtid. Samtidigt har själva
resultatet inte varit positivt då företagen är mycket negativa till hur SET-projektet
utvecklats under den tid det har varit igång.

Enkäterna till privatpersonerna blev mindre lyckad, det enda svaret jag fick gav mig
ingenting som kunde ge svar på min frågeställning. Den person som svarade verkade
inte ha satt sig in i SET och dess för- och nackdelar. Jag värderar inte detta enkätsvar
högt utan har fått bortse från vad privatpersoner tycker om SET och dess framtid. Jag
har däremot försökt värdera varför jag fått så få svar, och kommit fram till att det
beror på att det finns så få användare av SET i dagsläget. Det blir i och med detta svårt
att få tag i de personer som kan svara på frågorna.
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10 Slutsatser
Detta kapitel kommer att behandla slutsatser i relation till min problemformulering. Jag
kommer också att ge en heltäckande bild av hur företag, banker och privatpersoner
som utnyttjar SET uppfattar det som betalningssystem. Här redovisas en analys av de
svar som jag sammanställt i föregående kapitel.

10.1 Bankerna

Resultatet av kontakterna med de banker som erbjuder sin kunder SET som
betalningssystem, har visat att de är nöjda med SET som helhet. De anser att det
fortfarande krävs förbättringar för att SET skall slå ingenom hos allmänheten.
Bankerna anser att SET måste blir smidigare för att fler kunderna skall ansluta sig.
Som det ser ut i dagsläget krävs två olika certifikat för att kunna utnyttja SET, kunden
måste även ladda hem en speciell programvara vilket gör det besvärligt att ansluta sig
och utnyttja SET.

Bankerna menar att SET inte slagit igenom p.g.a. att det inte förekommit någon
marknadsföring av produkten. De kommer därför genomföra en
marknadsföringskampanj under sommaren 1999. Jag tror att för att få ett riktigt svar
på om SET kommer att slå igenom eller inte krävs nog att man inväntar och
kontrollerar hur utbrett SET blivit efter denna kampanj. Bankerna menar dock att det
kommer att ta några år innan SET blir ett utbrett betalningssätt. Men i helhet tror de
att SET kommer att bli det globala betalningssätt som används mest vid inköp med
kontokort på Internet.

När det gäller bankernas syn på konkurrenter till SET anser de att det inte finns några
andra säkra alternativ vid betalning med kontokort. Det finns däremot en hel del andra
sätt att betala sina varor på. Det sätt som bankerna anser vara den huvudsakliga
konkurrenten till SET är deras egna direktbetalningar.

Sammanfattningsvis anser bankerna att SET varit lyckat, men för att det skall utvecklas
krävs större antal användare än vad som finns anslutna idag.

10.2 Företagen

Företagen som utnyttjar SET är däremot mycket kritiska. De flesta företag menar att
SET är ett totalt fiasko. Det som företagen anser vara positivt med SET är att det
fungerar säkert, de vet vem som betalar och de är säkra på att få pengarna från kunden.
Den del som företagen anser vara mest negativ är att det finns för få anslutna
användare, vilket de enbart ger bankerna skulden för. De menar att bankerna borde
marknadsfört SET redan från det att pilotprojektet startade. Företagen anser att om
SET inte får ett uppsving i användarantalet snarast har det spelat ut sin rätt.
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Inte heller företagen ser några andra konkurrenter till SET i dagsläget, och de tror
även fortsättningsvis att det kommer att finnas ett flertal olika sätt att betala de inköp
som görs via Internet. Jag kan konstatera att för att få nya företag att ansluta sig till
SET krävs det fler kunder, och för att få fler kunder krävs fler företag att handla hos.

10.3 Privatpersoner

Mitt resultat från svaren på min enkät till privatpersoner gav inget när det gäller deras
inställning och uppfattning om SET som betalningssystem. Men jag har ändå fått en
bekräftelse på att SET inte är speciellt utbrett bland studenterna på Högskolan i
Skövde. Den person som svarade på frågorna hade inte gjort någon djupare analys av
varför han/hon beslutade sig för att ansluta sig till SET.

10.4 Sammanfattning

Litteraturstudier tillsammans med svaren från företag, banker och privatpersoner har
resulterat i att jag kommit fram till att SET är en bra teknik, men som ännu inte slagit
igenom. Det finns framförallt en anledning till att SET inte fått den utbredning som de
inblandade parterna hoppats på, alla parter är överrens om att den svaga länken är att
bankerna inte marknadsfört SET överhuvudtaget. De tror också att det krångliga
anslutningsförfarandet och kravet på flera olika certifikat för att kunna använda sig av
SET har gjort att antalet kunder varit lågt.

Jag har kommit fram till att SET inte har några huvudsakliga konkurrenter när det
gäller betalning med kontokort över Internet. Det finns nämligen inga fungerade
alternativ idag. Bankerna och företagen har angivit bankernas direktbetalning som ett
betalningssätt som går starkt framåt. Jag kan inte betrakta direktbetalningen som en
konkurrent till SET då denna betalning inte stödjer kontokortstransaktioner. Men det
är ändå en teknik som kan innebära att SET får färre användare.

När jag jämför de olika parternas inställning till SET och dess framtid som
betalningssystem kan jag se att:

• Bankerna tror att SET har en framtid efter några justeringar av
anslutningsförfarande och en marknadsföringskampanj kommer SET att bli ett
utbrett betalningssystem, som kunderna kommer att börja utnyttja.

• Företagen anser precis som bankerna att SETs svaghet ligger i marknadsföringen
men de tror redan att tiden runnit ut för SET som betalningssystem. Vilket enligt
företagen enbart beror på bankernas motvilja till att satsa på marknadsföring av
SET.

• Jag får nog i dagsläget hålla med företagen om att SET nog spelat ut sin rätt.
Tyvärr har det tagit för lång tid  att införa SET som betalningssätt vilket medfört
att det inte finns så stort behov av produkten.
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11 Diskussion
I detta kapitel kommer jag diskutera mitt arbete och sammanfatta de erfarenheter jag
fått under arbetets gång.

Den del av arbetet som varit mest lärorikt för mig är hur man arbetar fram ett
frågeformulär. Resultatet på mina enkäter har också visat hur viktigt det är att ställa
"rätt" frågor för att kunna svara på frågeformuleringen.  Det som varit roligast är att se
resultat av ansträngningarna, när enkätsvaren började komma in, och det visade sig att
mitt arbetssätt fungerade. Jag har lärt mig mycket genom att genomföra enkäter och
intervjuer. Det är lärorikt att ensam ta alla kontakter och driva arbetet framåt. Vissa
perioder under arbetes gång har varit mer arbetsamma än andra men trots det har jag
lyckats genomföra mitt arbete med tillfredsställande resultat.

Mitt resultat visar att det inte bara beror på om betalningssättet är säkert eller inte, det
krävs också rätt marknadsföring för att få ett system att slå igenom. SET anses av alla
inblandade parter vara ett mycket säkert betalningssystem, men trots alla fördelar har
det ännu inte blivit någon succé. Företagen är väldigt kritiska till SET och dess framtid.
De menar inte bara att det hänger på bankernas motvilja till att marknadsföra
produkten, utan den elektroniska handeln i stort har inte blivit så utbredd som
företagen trott i inledningsskedet.  För att ett betalningssätt som SET skall slå igenom
krävs att den elektroniska handeln är omfattande, och att de personer som gör inköpen
handlar varor via Internet regelbundet. En förutsättning för att SET skall lyckas är att
det finns ett behov av denna produkt, som det ser ut idag finns detta inte behovet i
tillräckligt stor utsträckning. Jag tror att med rätt marknadsföring av produkten
kommer behovet av SET att uppstå inom en nära framtid.
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12 Förslag till fortsatt arbete
För att vidareutveckla mitt resultat kan personliga intervjuer med de berörda parterna
genomföras. Det kan också tänkas att för att få en djupare och mer nyanserad bild av
mitt resultat genomföra intervjuer med företag som har Internetförsäljning men som
inte valt SET som betalningssystem. Detta för att få en uppfattning om varför de
beslutat sig för att stå utanför SET-projektet.

Att undersöka och ta fram ett bra sätt att marknadsföra SET hos allmänheten är ett
annat möjligt alternativ till fortsatt arbete.

Genomföra en undersökning om  hur SET utvecklas tekniskt och utbredningsmässigt i
framtiden är ett alternativ till fortsatt arbete. Ett annat alternativ skulle vara att
undersöka anledningarna till varför SET inte slagit igenom som betalningssätt, trots att
det är det enda nu existerande säkra sättet att betala med kontokort vid inköp på
Internet.



Referenser

41

Referenser

Bell, J. (1993) Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur.

Gustavsson, J. (1996) Modeller för betalning på Internet. Högskolan i Örebro

 http://hem.passagen.se/johang/uppsats/

Holme, I M. och Solvang, B K. (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och

kvantitativa metoder. Studentlitteratur

Håstad, J. (1995) Ett datornät utan chiffer är som en stad med olåsta dörrar. Forskning
och framsteg sid 22-27

IT Kommissionen. (1998) Utkast till ett svenskt ramverk för elektronisk
affärsverksamhet. IT Kommissionen IT97/115

Larsson, I. (1998) Samarbete för säkrare handel. Dagens Nyheter

Lindemalm, C. (1997) Jakten på den perfekta koden. Datateknik

Pålsson, T. (1998) UtlandsRapport Elektronisk handel över Internet I

-betalningsmetoder, produkter och EDI-integration. Sveriges Tekniska Attachéer.

Rönn, J (1999) SET-fiaskot: en miljon kronor per transaktion.

http://www.arbete-it.oval.se/kronika/kronika7.htm (1999-02-15).

Schmitz, B. (1998) Konsten att göra upp notan på ett säkert set. InterNetGuiden

Schmitz, B. (1998) Så betalar du i webbutiken. InterNetGuiden

Sjögren, N. (1998) Set slår inte igenom före 2000. Computer Sweden nr 51.

Statens offentliga utredningar. (1998) E-pengar –näringsrättsliga frågor.

Finansdepartementet SOU 1998:14.

Svenning, C. (1997) Metod boken. Lorentz Förlag.



Referenser

42

Södertörns högskola. (1998) Redovisning och elektronisk handel Accounting in the
Information Age. http://www.grace.se/~shfeken98/Redhan.html

Trost, J (1994) Enkätboken. Studentlitteratur.

VISA-Press Releases (1996) Visa, MasterCard and Technology Parners Publish

Revised Secure Electronic Transactions Method.

http://www.visa.com/cgi-bin/vee/av/news/PRelco062696.html

Wixe, S (1999) Inte lätt få folk betala med set. Aftonbladet 1999-03-14.

Hemsidor på Internet

http://www.foreningssparbanken.se

http://www.handelsbanken.se

http://www.seb.se

http://www.setco.org

http://www.set-guide.com

http://www.sifo.se



Bilaga 1 Brev till företag

Hej

Jag heter Lotta Björk och läser mitt sista år på systemvetenskapligt program vid
Högskolan i Skövde. Denna sista termin gör jag ett examensarbete som behandlar SET
(Secure elektronic transaction) och dess framtid som en utbredd standard vid betalning
av inköp på Internet.

Jag har kontaktat Er per telefon och bett om att få skicka några frågor om hur Ert
företag ser på SET som betalningssystem. Den som svarar på enkäten kommer att vara
helt anonym då inga namn används. Jag kommer även radera mail adressen direkt när
jag kopierat svaren.

Jag vore tacksam om Ni kunde svara på frågorna så utförligt som möjligt och sedan
skicka tillbaka svaren till mig på mail a96lotbj@ida.his.se eller lotta-
henrik@tninet.ebox.se.

Skriv svaren direkt under frågorna i dokumentet.

Vore tacksam om svaren var mig tillhanda senast fredagen den 23/4.

Tack på förhand
Med vänliga hälsningar
Lotta Björk
a96lotbj@ida.his.se eller
lotta-henrik@tninet.ebox.se
Tel: 0501-780 14



Bilaga 2 Frågor till företag.

Frågor till företag som erbjuder sina kunder möjligheten att
betala med SET, vid inköp i sina webb-butiker.

1. Vilka typer av varor/tjänster säljer Ni i er webb-butik?

 

 

2. Hur ofta betalas det med SET i Er webb-butik? Välj det alternativ som
passar Ert företag bäst och fyll i antalet i rutan.

 

  gånger i veckan. gånger i månaden. gånger per år.

 

3. Övervägde Ni några andra digitala betalningssätt innan Ni bestämde er för
SET? I så fall vilka?

 

4. Varför föll valet på SET?

 

 

5. Vad har varit positivt med SET som betalningssystem?

 

 

6. Vad har varit negativt med SET som betalningssystem?

 

 

7. Är Ni nöjda med hur satsningen på SET utvecklat sig för Ert företag? Sätt
kryss i den rutan som passar bäst.

 
 Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 

 

8. SET är en storsatsning med Visa och Mastercard som innovatörer. Vad anser
Ni vara den största anledningen till att SET ännu inte fått den utbredning
hos privatpersoner i Sverige som man hoppats på?

   

    



Bilaga 3 Svar från AdLibris

Frågor till företag som erbjuder sina kunder möjligheten att
betala med SET, vid inköp i sina webb-butiker.

1. Vilka typer av varor/tjänster säljer Ni i er webb-butik?

 Böcker och multimedia

 

2. Hur ofta betalas det med SET i Er webb-butik? Välj det alternativ som
passar Ert företag bäst och fyll i antalet i rutan.

 

  gånger i veckan. gånger i månaden.  gånger per år.

 

3. Övervägde Ni några andra digitala betalningssätt innan Ni bestämde er för
SET? I så fall vilka?

 

 Vi har och kommer att ha olika typer av betalningssätt. Vi har alltså inte valt SET
framför någor annat.

 

4. Varför föll valet på SET?

 

 Det ingick i ett betalningspaket från Torget. Vi har alltså inte betalt extra för detta
och inte heller tagit ställning till om det är värt de pengar som Torget satsat.

 

5. Vad har varit positivt med SET som betalningssystem?

 

 Det skulle väl vara säkerheten då. Annars är det ett rejält misslyckande. Inga
använder det och affärerna kommer nog inte hålla ut så länge till om det inte blir
enklare.

 

6. Vad har varit negativt med SET som betalningssystem?

 

 Det är komplicerat för kunderna att komma igång. Det finns inga riktiga
drivkrafter för kunden att skaffa sig ett certifikat. SET måste bli enklare snart
annars kommer det att försvinna.

 

 10   



7. Är Ni nöjda med hur satsningen på SET utvecklat sig för Ert företag? Sätt
kryss i den rutan som passar bäst.

 Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 

 

8. SET är en storsatsning med Visa och Mastercard som innovatörer. Vad anser
Ni vara den största anledningen till att SET ännu inte fått den utbredning
hos privatpersoner i Sverige som man hoppats på?

Samma svar som ovan. En annan anledning är att det är endast i Sverige som
kontokort inte används för internettranskationer. Tekniken som kommer från USA
driver därför inte denna utveckling inte någon större grad.

  
 x

 



Bilaga 4 Svar från Ticnet

Frågor till företag som erbjuder sina kunder möjligheten att
betala med SET, vid inköp i sina webb-butiker.

1. Vilka typer av varor/tjänster säljer Ni i er webb-butik?

 Biljetter

2. Hur ofta betalas det med SET i Er webb-butik? Välj det alternativ som
passar Ert företag bäst och fyll i antalet i rutan.

  gånger i veckan. gånger i månaden.  gånger per år.

 

 Vi har tagit emot ca 10 betalningar totalt under perioden okt 98 till feb 99.

 För närvarande är SET avstängt pga viss omarbetning av programvaran som ej har
med SET att göra, vi hoppas vara igång med SET igen under våren/sommaren.

 

3. Övervägde Ni några andra digitala betalningssätt innan Ni bestämde er för
SET? I så fall vilka?

 

 Nej inte initialt. Nu har vi SEB’s direktbetalning och är på väg att sätta upp
Föreningssparbankens direktbetalning. Betalning med kreditkortsnummer via SSL-
kryptering är för osäkert och idag alldeles för dyrt.

 

4. Varför föll valet på SET?

 

 Det är idag (förutom bankernas direktbetalningar) det enda betalningssättet där
med SÄKERHET vet att det verkligen är innehavaren som betalar samt att man
får en täckningskontroll.

 

5. Vad har varit positivt med SET som betalningssystem?

 - Se fråga 4.

6. Vad har varit negativt med SET som betalningssystem?

 - För lite användare, bankerna har ej satsat ordentligt på marknadsföring (jmfr
cash-kort)

 - Kanke lite omständigt med certifikat låsta till en eller flera PC, ser fram emot den
dag då vi har smartcard istället och att PC börjar utrustas med smart-cardläsare.
Kunderna kan då handla från vilken PC som helst

 

   



7. Är Ni nöjda med hur satsningen på SET utvecklat sig för Ert företag? Sätt
kryss i den rutan som passar bäst.

 
 Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 

 

8. SET är en storsatsning med Visa och Mastercard som innovatörer. Vad anser
Ni vara den största anledningen till att SET ännu inte fått den utbredning
hos privatpersoner i Sverige som man hoppats på?

Marknadsföring från bankernas sida, samt frånvaron av smidig certifikatbärare (ex
smartcard)

  
 X

 



Bilaga 5 Svar från Akademibokhandeln

FrŒgor till fšretag som erbjuder sina kunder mšjligheten
att betala med SET, vid inkšp i sina webb-butiker.

1. Vilka typer av varor/tjänster säljer Ni i er webb-butik?

böcker (avv alla slag, svenska och utländska) multimedia

2. Hur ofta betalas det med SET i Er webb-butik? Välj det alternativ som
passar Ert företag bäst och fyll i antalet i rutan.

 gånger i veckan. 100 gånger i månaden.  gånger per år.

3. Övervägde Ni några andra digitala betalningssätt innan Ni bestämde er för
SET? I så fall vilka?

Vi bestämde oss för att delta i SET-piloten för nästan två år sedan. De digitala
alternativen var få.

4. Varför föll valet på SET?

Se 3 ovan.

Vi ville erbjuda folk ett säkert kortbetalningssätt. Många var (färre är idag)
oroliga för att lämna kortnr på nätet.

Med ett säkert kortsystem trodde vi, liksom många  andra,  på en snabb expansion
av handeln.  Den har kommit ändå, och SET i full skala kommer inte att innebära
den revolutuion man en gång förväntade sig.

5. Vad har varit positivt med SET som betalningssystem?

Fungerar bra. Att delta i piloten har givit publicitet.

6. Vad har varit negativt med SET som betalningssystem?

Det tog lång tid att få igång det. Testen drar ut på tiden.

se också 4 ovan

7. Är Ni nöjda med hur satsningen på SET utvecklat sig för Ert företag? Sätt
kryss i den rutan som passar bäst.



Mycket nöjd X  Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 

8. SET är en storsatsning med Visa och Mastercard som innovatörer. Vad anser
Ni vara den största anledningen till att SET ännu inte fått den utbredning
hos privatpersoner i Sverige som man hoppats på?

Bankernas överdrivna försiktighet, segheten i utvecklingen, samt bakvända
marknadstänkande.

De vill gärna etablera SET som betalningssystem. De borde vara mindre angelägna
om att ta betalt för inträde.

Tiden har sprungit ifrån SET. Folk väntar inte, utan handlar och betalar på de sätt
som står till buds.



Bilaga 6 Svar från Dustin

Hej.

På grund av att tekniken inte är tillräckligt utvecklad, och alldeles för

krånglig för den enskilde användaren, valde Dustin att lägga SET på is

tillsvidare.

Antalet transaktioner låg under 3 i veckan.

Även SET motorn som vi kör är inte i närheten av klar, utan kan mer liknas

en BETA produkt som inte riktigt fungerar.

Jag tror på SET i framtiden, dock är det för tidigt för den allmänna

marknaden i dagsläget.

Har du några andra funderingar, så kan du ringa mig på 08-6607088

Mvh

Fredrik Melin

CTO

Dustin AB



Bilaga 7 Svar från Åhlens

Frågor till företag som erbjuder sina kunder möjligheten att
betala med SET, vid inköp i sina webb-butiker.

1. Vilka typer av varor/tjänster säljer Ni i er webb-butik?

 
 CD-skivor, film multimedia och kosmetik

2. Hur ofta betalas det med SET i Er webb-butik? Välj det alternativ som
passar Ert företag bäst och fyll i antalet i rutan.

  gånger i veckan. gånger i månaden.  gånger per år.

 

3. Övervägde Ni några andra digitala betalningssätt innan Ni bestämde er för
SET? I så fall vilka?

 Vi har ett flertal digiatabetalningsalternativ. Direktbetalningar via SEB,
Föreningssparbanken, Handelsbanken, Torgetkonto och VISA, Mastercar och
Amex

 

4. Varför föll valet på SET?

 Vi ville erbjuda alla de alternativ som vi trodde att våra kunder skulle använda sig
av

 

5. Vad har varit positivt med SET som betalningssystem?

 Det är säkert dvs bekymmersfritt

 

6. Vad har varit negativt med SET som betalningssystem?

 Finns inga användare!!!!!

 

7. Är Ni nöjda med hur satsningen på SET utvecklat sig för Ert företag? Sätt
kryss i den rutan som passar bäst.

 Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 

 

8. SET är en storsatsning med Visa och Mastercard som innovatörer. Vad anser
Ni vara den största anledningen till att SET ännu inte fått den utbredning
hos privatpersoner i Sverige som man hoppats på?

 1   

   
 X



Bankerna har inte begripet att allt som är nytt kräver marknadsföring. Hur många
mobiltelefoner hade det funnits i Sverige om operatörerna hade valt att inte
subventionera telefoner?

Utan massiv uppbackning av marknadsföring blir det inget med SET och nu håller
verkligehten på att springa ifrån bankerna och kreditkortsföretagen.

Ulf Lindstrand

Åhléns AB



Bilaga 8 Telefon intervju med Mattias på Ring Up

Företaget är ej nöjda med SET. Han tycker inte det är någon ide att svar på
frågorna när de inte har något positivt att säga om SET som betalningssystem. När
jag bad honom gradera hur SET lyckats angav han att de var missnöjda med SET
hittills.

De är med i SET-projektet för att en konsult som de hade haft tyckte att det skulle
passa dem när pilotprojektet startade. De blev erbjudna att vara med för att de
hade ett idealiskt företag för att testa SET.    

De är negativa av flera anledningar bl.a. att det inte finns några användare, de har
haft 1 transaktion på ett år och denna kom pengarna ändå inte fram så de fick
skicka en faktura. Det är också negativt att tekniken inte har fungerat på denna
enda transaktion som de haft.

Tror inte på det i framtiden då det inte finns några som använder det. De tycker att
SET är en bra teknik i sig men när ingen använder det faller det på utnyttjande
graden.



Bilaga 9 Svar från FinUnder

Frågor till företag som erbjuder sina kunder möjligheten att
betala med SET, vid inköp i sina webb-butiker.

1. Vilka typer av varor/tjänster säljer Ni i er webb-butik?

 Kläder

 

2. Hur ofta betalas det med SET i Er webb-butik? Välj det alternativ som
passar Ert företag bäst och fyll i antalet i rutan.

 

  gånger i veckan. gånger i månaden. gånger per år.

 

3. Övervägde Ni några andra digitala betalningssätt innan Ni bestämde er för
SET? I så fall vilka?

 Nej

 

4. Varför föll valet på SET?

 Internationell satsning med många aktörer

 

5. Vad har varit positivt med SET som betalningssystem?

 Det fungerar

 

6. Vad har varit negativt med SET som betalningssystem?

 För få användare

 

7. Är Ni nöjda med hur satsningen på SET utvecklat sig för Ert företag? Sätt
kryss i den rutan som passar bäst.

 
 Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 

 

8. SET är en storsatsning med Visa och Mastercard som innovatörer. Vad anser
Ni vara den största anledningen till att SET ännu inte fått den utbredning
hos privatpersoner i Sverige som man hoppats på?

Dålig/ingen marknadsföring.

Komplicerat med speciellt avtal med banken + speciell programvara.

  3  

   
 X



Bilaga 10 Svar från John Wall

Frågor till företag som erbjuder sina kunder möjligheten att
betala med SET, vid inköp i sina webb-butiker.

1. Vilka typer av varor/tjänster säljer Ni i er webb-butik?

 Allt för hus & hem

 

2. Hur ofta betalas det med SET i Er webb-butik? Välj det alternativ som
passar Ert företag bäst och fyll i antalet i rutan.

 

  gånger i veckan. gånger i månaden.  gånger per år.

 

3. Övervägde Ni några andra digitala betalningssätt innan Ni bestämde er för
SET? I så fall vilka?

 Vi valde mellan Verify Easy .

 

4. Varför föll valet på SET?

 Det enda betalsättet som skall vara helt säkert, men det viktigaste är att de
svenska bankerna står bakom!

 

5. Vad har varit positivt med SET som betalningssystem?

 

 Inte mycket ännu, Men förhoppningsvis förenklas det lite för kunden.

 

6. Vad har varit negativt med SET som betalningssystem?

 För krångligt för kunden då man måste ladda hem komponenter.

 

7. Är Ni nöjda med hur satsningen på SET utvecklat sig för Ert företag? Sätt
kryss i den rutan som passar bäst.

 Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 

 

8. SET är en storsatsning med Visa och Mastercard som innovatörer. Vad anser
Ni vara den största anledningen till att SET ännu inte fått den utbredning
hos privatpersoner i Sverige som man hoppats på?

Bankerna! De måste ta sitt ansvar och pusha för betallösningen.

 1   

   
 X



Bilaga 11 Svar från OM-gruppen

Frågor till företag som erbjuder sina kunder möjligheten att
betala med SET, vid inköp i sina webb-butiker.

1. Vilka typer av varor/tjänster säljer Ni i er webb-butik?

 Finansiella Analysverktyg

 

2. Hur ofta betalas det med SET i Er webb-butik? Välj det alternativ som
passar Ert företag bäst och fyll i antalet i rutan.

  gånger i veckan. gånger i månaden.  gånger per år.

 

 

3. Övervägde Ni några andra digitala betalningssätt innan Ni bestämde er för
SET? I så fall vilka?

 Nej, vi var så tidiga så det fanns få alternativ

 

4. Varför föll valet på SET?

 Kändes som den standard som kommer att slå just då. Tveksam i dag

 

5. Vad har varit positivt med SET som betalningssystem?

 Inget

 

6. Vad har varit negativt med SET som betalningssystem?

 Att det inte används

 

7. Är Ni nöjda med hur satsningen på SET utvecklat sig för Ert företag? Sätt
kryss i den rutan som passar bäst.

 
 Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 

 

 

8. SET är en storsatsning med Visa och Mastercard som innovatörer. Vad anser
Ni vara den största anledningen till att SET ännu inte fått den utbredning
hos privatpersoner i Sverige som man hoppats på?

Bankernas passivitet.

 0   

   
 X



Bilaga 12 Svar från Amnesty

FrŒgor till fšretag som erbjuder sina kunder mšjligheten
att betala med SET, vid inkšp i sina webb-butiker.

1. Vilka typer av varor/tjänster säljer Ni i er webb-butik?

 Vi säljer inga produkter överhuvudtaget i vår butik. Det vi har i butiken är
möjligheten att betala medlemskap eller att ge en gåva.

2. Hur ofta betalas det med SET i Er webb-butik? Välj det alternativ som
passar Ert företag bäst och fyll i antalet i rutan.

 gånger i veckan. gånger i månaden.  gånger per år.

 

3. Övervägde Ni några andra digitala betalningssätt innan Ni bestämde er för
SET? I så fall vilka?

 När vi började prata om betalningar över Internet var det SET som var den
säkraste läsningen. Diskussionen kring ämnet har hållit på ganska länge så när man
började diskutera fanns det inte så mycket annat att välja på.

 

4. Varför föll valet på SET?

 Vi hade kontakter med en leverantör som ville bygga SET-butiken åt oss och vi
trodde att detta var en tjänst som skulle växa snabbt. Något som tyvärr inte skett.

 

5. Vad har varit positivt med SET som betalningssystem?

 Det är inte särskilt mycket som har varit positivt med SET som betalningssystem.
Det enda är väl att det är en säker lösning.

 

6. Vad har varit negativt med SET som betalningssystem?

 Att så få människor är kopplade till SET. Idag är det max 1500 människor som
har tillgång till SET och detta är ingenting jämfört med de som man kan nå via t ex
direktbetalningar. Bankerna har lovat och lovat men ingenting har hänt.
Utvecklingen och marknadsföringen av SET har i princip stått still.

 

7. Är Ni nöjda med hur satsningen på SET utvecklat sig för Ert företag? Sätt
kryss i den rutan som passar bäst.

 Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 

 

8. SET är en storsatsning med Visa och Mastercard som innovatörer. Vad anser
Ni vara den största anledningen till att SET ännu inte fått den utbredning
hos privatpersoner i Sverige som man hoppats på?

  2  

   
 x



Bankerna har inte gått ut och marknadsfört tjänsten. De har stått och stampat och
verkat vänta på något som uppenbarligen aldrig sker.



Bilaga 13. Intresseanmälan till ingenjörsinstitutionen

Hej

Jag heter Lotta Björk och går mitt tredje år på systemvetenskapligt
program. Nu håller jag på med mitt exjobb. Där undersöker jag utbredningen
och inställningen till SET (säkra elektroniska transaktioner), vilket är en
säker teknik som används för att betala varor som köpts på Internet. Här
ges kunden möjlighet att på ett säkert sätt betala varan med sitt
kontokort. Denna teknik är en global satsning från Visa och Mastercard som
bygger på den redan uppbyggda infrastrukturen för betalning med kontokort.

Jag söker nu efter personer som har tillgång till SET. Du behöver ännu inte
ha utnyttjat SET vid betalning av köp på nätet. Om du är intresserad av att
medverka i en liten enkät, som behandlar inställningen till SET och hur
betalningen har fungerat, skulle jag vara tacksam om du kontaktade mig på
mail a96lotbj@ida.his.se så skickar jag över ett frågeformulär inom kort.

För att jag skall kunna genomföra min undersökning måste jag ha ditt svar
senast: Tis 13/4.

Det kommer inte att ta lång tid enkäten består bara av ett fåtal frågor. Du
får vara helt anonym.

Tack på förhand
Med vänliga hälsningar
Lotta Björk
a96lotbj@ida.his.se eller
lotta-henrik@tninet.ebox.se



Bilaga 14 Brev till Studenter

Hej

Jag heter Lotta Björk och går mitt tredje år på systemvetenskapligt program. Nu håller
jag på med mitt exjobb. Där undersöker jag utbredningen och inställningen till SET
(säkra elektroniska transaktioner), vilket är en säker teknik som används för att betala
varor som köpts på Internet. Här ges kunden möjlighet att på ett säkert sätt betala
varan med sitt kontokort. Denna teknik är en global satsning från Visa och Mastercard
som bygger på den redan uppbyggda infrastrukturen för betalning med kontokort.

Jag söker nu efter personer som har tillgång till SET. Du behöver ännu inte ha utnyttjat
SET vid betalning av köp på nätet. Om du är intresserad av att medverka i en liten
enkät, som behandlar inställningen till SET och hur betalningen har fungerat, skulle jag
vara tacksam om du svarade på de frågor som jag ligger i den bifogade filen. Skicka
sedan svaren till mig på mail a96lotbj@ida.his.se.

Vore tacksam om svaren var mig tillhanda senast 19/4.

Det kommer inte att ta lång tid enkäten består bara av ett fåtal frågor. Du får vara helt
anonym.

Tack på förhand
Med vänliga hälsningar
Lotta Björk
a96lotbj@ida.his.se eller
lotta-henrik@tninet.ebox.se



Bilaga 15 Frågor till studenter

Frågor till studenter vid Högskolan i Skövde angående SET (säkra
elektroniska transaktioner)

Jag är tacksam om du svarar så utförligt som möjligt. Skriv svaren på raderna under
frågorna och skickas sedan tillbaka dem till mig på mail a96lotbj@ida.his.se.

Tacksam om svaren är mig tillhanda senast Onsdagen den 21/4.

1. Hur länge har du haft SET som betalningssystem, vilket år och månad
installerade du SET?

 

2. Hur många gånger under denna tid har du utnyttjat SET för betalning av
varor?

Om du inte utnyttjat SET svara på fråga 3 annars gå vidare till fråga 4.

3. Varför har du inte utnyttjat möjligheten att betala med SET?

 

4. Vilka andra digitala betalningsätt ser du som huvudsakliga konkurrenter till
SET vid betalning av varor på Internet?

 

 

5. Varför har du valt just SET som betalningssystem för dina inköp på nätet?

 

 

6. Vad tycker du är positivt med SET som betalningssätt?

 

 

7. Vad tycker du är negativt med SET?

 

 

8. Tror du att det kommer att finnas möjlighet att betala med SET i de flesta
butiker på nätet i framtiden?

 

9. Om du svarat nej, varför kommer inte SET vara ett utbrett betalningsätt?



Bilaga 16 Svar från student

Frågor till studenter vid Högskolan i Skövde angående SET (säkra
elektroniska transaktioner)

Jag är tacksam om du svarar så utförligt som möjligt. Skriv svaren på raderna under
frågorna och skickas sedan tillbaka dem till mig på mail a96lotbj@ida.his.se

Tacksam om svaren är mig tillhanda senast Onsdagen den 21/4.

1. Hur länge har du haft SET som betalningssystem, vilket år och månad
installerade du SET?

 Sedan 1 månad tillbaka ca. ( mars 1999 )

 

2. Hur många gånger under denna tid har du utnyttjat SET för betalning av
varor?

 4 ggr

 Om du inte utnyttjat SET svara på fråga 3 annars gå vidare till fråga 4.

 

3. Varför har du inte utnyttjat möjligheten att betala med SET?

 

 

4. Vilka andra digitala betalningsätt ser du som huvudsakliga konkurrenter till
SET vid betalning av varor på Internet?

 

 

5. Varför har du valt just SET som betalningssystem för dina inköp på nätet?

 Smidigt , billigt (gratis uppkoppling), enkelt, går att använda dygnet runt, snabbt,
bekvämt

 

6. Vad tycker du är positivt med SET som betalningssätt?

 Se fråga 5

 

 

7. Vad tycker du är negativt med SET?

 Ibland kan man inte komma in på nätet pga t ex tekniskt fel, men å andra sidan så
stänger vanliga affärer och banker kl 18 varje dag, om inte ännu tidigare eller har
helstängt.



 Den största negativa biten ät förstås att man aldrig är riktigt säker om nån hacker
går in och removar ens pengar,  eller att det blir fel så det står att summan är en
annan än den man vet det ska vara.  Visst verkar det tryggt och säkert med div.
säkerhetsåtgärder, men det finns inget 100% skydd, aldrig, allt kan krascha och då
står man där med skägget i brevlådan !

 

8. Tror du att det kommer att finnas möjlighet att betala med SET i de flesta
butiker på nätet i framtiden?

 Beror på hur du definierar framtid. Inom de närmsta 10 kanske 20 åren : JA !
Absolut !!

 Men ! Se fråga 9…

 

9. Om du svarat nej, varför kommer inte SET vara ett utbrett betalningsätt?

Personligen tror jag inte på datorsamhället som ett evighetssamhälle. På lite längre
sikt kommer en knäck, så har det varit med alla andra samhällen  (bonde, industri..
osv)

Det är varken nyttigt eller humant utvecklande att sitta framför en skärm och
knapra dagarna i ändå. Förutom sjukdomar (epilepsi etc p.g.a. konstant blinkade
påfrestning mot ögonen och därmed hjärnan, dessa symptomen tar ett tag för
kroppen att utveckla och finns därför idag ännu inte i stor utsträckning eftersom
Internet fortfarande är så pass nytt fenomen ) kommer det medföra en grov
minskning av den sociala kontakten mellan människor .Till slut kan vi kanske bara
föra en normal dialog via ICQ/mail och inte ansikte mot ansikte.. När vi ”vaknar
upp” vill vi ha ett nytt samhälle, kanske ett nytt hippie i det gröna a´ la´ 70-tal…  :
)))



Bilaga 17 Brev till banker vid enkät

Hej

Jag heter Lotta Björk och läser mitt sista år på systemvetenskapligt program vid
Högskolan i Skövde. Denna sista termin gör jag ett examensarbete som behandlar SET
(Secure elektronic transaction) och dess framtid som en utbredd standard vid betalning
av inköp på Internet.

Jag har kontaktat Er per telefon och bett om att få skicka några frågor om hur Er bank
ser på SET som betalningssystem. Den som svarar på enkäten kommer att vara helt
anonym då inga namn används. Jag kommer även radera mail adressen direkt när jag
kopierat svaren.

Jag vore tacksam om Ni kunde svara på frågorna så utförligt som möjligt och sedan
skicka tillbaka svaren till mig på mail a96lotbj@ida.his.se eller lotta-
henrik@tninet.ebox.se.

Skriv svaren direkt under frågorna i dokumentet.

Vore tacksam om svaren var mig tillhanda senast fredagen den 30/4.

Tack på förhand
Med vänliga hälsningar
Lotta Björk
a96lotbj@ida.his.se eller
lotta-henrik@tninet.ebox.se
Tel: 0501-780 14



Bilaga 18 Frågor till banker

Frågor till Banker som erbjuder sin företagskunder och
privatkunder möjligheten att använda SET vid betalning av
varor på Internet.

1. Hur många privatpersoner har ni som anslutit sig till SET?

 

2. Hur många transaktioner betalas via SET i er bank per vecka?

 

3. Tillkommer det några företag till SET projektet, eller är det bara de som var
med från början?

 

4. Vad kostar det för ett företag att vara med?

 

5. Om man jämför med övriga världen ligger Sverige tidigt eller sent i
utbyggnaden av SET?

 

6. Hur ser SET-satsningen ut i övriga världen?

 

7. Vad anser du har varit positivt med SET fram till nu?

 

8.  Vad har varit negativt med SET?

 

9. Om du skulle värdera hur väl SET lyckats på en skala mellan 1 och 5 (om 1
är det bästa och 5 det sämsta) var skulle du placera in SET?

 

10. Jag har intervjuat företag som erbjuder sina kunder SET, de är överlag inte
positiva till SET. Framförallt är det antalet användare som de är kritiska till.
Vad tror du det beror på att så få anslutit sig till SET?

 

11. Tror du att SET kommer att få stort genombrott som betalningsteknik i
framtiden eller kommer något annat betalningsätt att ta över?

 

12. Om något annat betalningssätt kommer att ta över i så fall vilket och varför?

 

13. De företag jag skickat en enkät till skyller det låga användarantalet på
bankerna tycker ni att det är er uppgift att marknadsföra SET?



 

14. Varför har SET inte marknadsförts lika hårt som t.ex. cach-kort?

 

15. Kommer ni att satsa vidare på SET som det ledande betalning sättet vid
inköp av varor på Internet?

 

16. Hur kommer SET att förbättras för att bli mer lyckat i framtiden?



Bilaga 19 Svar på Telefonintervju från Postgirobanken

Frågor till Banker som erbjuder sin företagskunder och privatkunder
möjligheten att använda SET vid betalning av varor på Internet.

1. Hur många privatpersoner har ni som anslutit sig till SET?

 Hemligt. Målet med pilotprojektet var att ha 8000 anslutna kunder i början av
1999.

 

2. Hur många transaktioner betalas via SET i er bank per vecka?

 Hemligt

 

3. Tillkommer det några företag till SET projektet, eller är det bara de som var
med från början?

 Ja det tillkommer nya företag hela tiden inte i jätte strömmar men med jämna
mellanrum. Antalet privata kunder ökar också hela tiden

 

4. Vad kostar det för ett företag att vara med?

 Ingen kostnad för SET utan en normal inlösen avgift som tas ut för alla köp som
görs med kort i form av en viss procent av köpebeloppet. Butiken får betala för
SET motorn som är själva programmet för att utnyttja SET en sådan kostar mellan
20 000 och 30 000 kronor. Men de flesta ligger på s.k. webb hotell där man
betalar en hyra varje månad för att kunna erbjuda sina kunder möjligheten att
betala med SET.

 SET är kraftigt subventionerat från oss därför blir kostnaderna inte så höga.

 

5. Om man jämför med övriga världen ligger Sverige tidigt eller sent i
utbyggnaden av SET?

 Sverige ligger bland de första länderna i världen tillsammans med övriga Norden.
Här har det även satsats hårt i och med samarbetet mellan de olika bankerna. I
Sverige till skillnad från andra länder har man test kört flera olika programvaror
för att få fram det som är det bästa. Det har varit detta som tagit lång tid i anspråk
innan SET kunde införas som betalningssystem.

 

6. Vad anser du har varit positivast med SET fram till nu?

 Den säkra tekniken för betalning över Internet.

 

7. Vad har varit negativt med SET?

 För lite marknadsföring från vår sida.



8. Om du skulle värdera hur väl SET lyckats på en skala mellan 1 och 5 (om 1
är det bästa och 5 det sämsta) var skulle du placera in SET?

 Tekniskt är det en klar 1

 Men genomslagsmässigt har det bara varit en 3.

 

9. Jag har intervjuat företag som erbjuder sina kunder SET, de är överlag inte
positiva till SET. Framförallt är det antalet användare som de är kritiska till.
Vad tror du det beror på att så få anslutit sig till SET?

 80 % av att antalet inte är så stort som man kunde hoppas på är att det inte har
förekommit någon marknadsföring alls egentligen.

 Det är fortfarande för krångligt för användaren. Det krävs två certifikat ett för
själva kortet och ett för SET.

 

10. Tror du att SET kommer att få stort genombrott som betalningsteknik i
framtiden eller kommer något annat betalningsätt att ta över?

 Vi tror att flera olika betalningsätt kommer att användas parallellt t.ex. bankernas
direktbetalningar.

 Det kommer nog att ta 3-4 år att få igång SET på stor skala men det som krävs är
att Internet handeln över huvudtaget ökar.

 

11. Om något annat betalningssätt kommer att ta över i så fall vilket och varför?

 Jag tror inte på att något betalningssystem kommer att ta över utan det kommer
att vara en kombination av olika betalningssätt som kommer att användas.
Postförskott och faktura betalning kommer nog alltid att finnas. SET är ett bra
alternativ när man vill betala sina varor med kort.

 

12. De företag jag skickat en enkät till skyller det låga användarantalet på
bankerna tycker ni att det är er uppgift att marknadsföra SET?

 Ja till huvudsak är det vår uppgift och det kommer att komma marknadsföring
riktad till Internet användare.

 

13. Varför har SET inte marknadsförts lika hårt som t.ex. cach-kort?

 Vi har inte cach-kort men det går inte att marknadsföra SET på samman sätt som
cach då denna marknadsföring måste vända sig till de personer som har Internet
och som utnyttjar det för inköp på nätet.

 

14. Kommer ni att satsa vidare på SET som det ledande betalning sättet vid
inköp av varor på Internet?

 Ja vi tror starkt på SET och att det kommer att lyckas om det bara får lite mer tid
på sig.



 

15. Hur kommer SET att förbättras för att bli mer lyckat i framtiden?

Det kommer att göras smidigare för användaren. Vi har redan förbättrat
tillgängligheten genom att istället för att bara kunna ladda hem SET programmet
via vår hemsida erbjuder vi nu kunden möjlighet att skicka efter en CD där man
kan ladda hem det ifrån.

Det kommer inte att krävas flera olika certifikat för att använda sig av SET.

Företagen kommer inte att i större utsträckning satsa på SET om det inte finns
tillräckligt många användare. Samtidigt ansluter sig inte kunderna om det inte finns
många företag  som erbjuder SET. Det blir som en ond cirkel.



Bilaga 20 Svar på enkät från Handelsbanken

Frågor till Banker som erbjuder sin företagskunder och
privatkunder möjligheten att använda SET vid betalning av
varor på Internet.

1. Hur många privatpersoner har ni som anslutit sig till SET?

 Vi lämnar inte ut denna typ av uppgift.

 

2. Hur många transaktioner betalas via SET i er bank per vecka?

 Vi lämnar inte ut denna typ av uppgift.

 

3. Tillkommer det några företag till SET projektet, eller är det bara de som var
med från början?

 Det tillkommer nya företag.

 

4. Vad kostar det för ett företag att vara med?

 Företaget måste skaffa SET-programvaran och integrera den med Internetbutiken,
kostnaden beror på den tekniska lösningen.

 Banken tar ut avgifter för att lösa in korttransaktioner, detta gäller för alla typer av
kortbetalningar. Avgifterna förhandlas individuellt.

 

5. Om man jämför med övriga världen ligger Sverige tidigt eller sent i
utbyggnaden av SET?

 Sverige tillhör de första länderna som har infört kortbetalningar med SET.

 

6. Hur ser SET-satsningen ut i övriga världen?

 Visa och MasterCard ställer sig bakom SET som den säkraste metoden för
kortbetalningar via Internet. SET finns idag framförallt inom Europa, över 100
banker har t ex anslutit sig till Visas europeiska SET-projekt.  Det finns även
pilotprojekt inom övriga världen.

 

7. Vad anser du har varit positivt med SET fram till nu?

 Efter en trög start visade den svenska piloten att tekniken fungerar.  Det går bra
att göra SET-betalningar, även internationellt.

 

 

 



 

8. Vad har varit negativt med SET?

 I det svenska pilotprojektet var anslutningsförfarandet för kortinnehavare för
krångligt och tidskrävande. Därför var det svårt att få pilotkortinnehavare att
ansluta sig till SET. Nu när SET ska lanseras som ordinarie tjänst håller bankerna
på att förenkla anslutningsrutinerna och mycket kommer att satsas på detta
framöver.

 

9. Om du skulle värdera hur väl SET lyckats på en skala mellan 1 och 5 (om 1
är det bästa och 5 det sämsta) var skulle du placera in SET?

 Jag vill avstå från att sätta en siffra - vi har ännu inte konstaterat om SET kan
lyckas som en ordinarie betalningstjänst. Vi har testat tekniken genom ett
pilotprojekt och tekniken fungerar. Nu får vi se vad som händer när SET blir
tillänglig för allmänheten.

 

10. Jag har intervjuat företag som erbjuder sina kunder SET, de är överlag inte
positiva till SET. Framförallt är det antalet användare som de är kritiska till.
Vad tror du det beror på att så få anslutit sig till SET?

 Se ovan.

 

11. Tror du att SET kommer att få stort genombrott som betalningsteknik i
framtiden eller kommer något annat betalningsätt att ta över?

 Hittills har vi inte sett någonting som är bättre – säkra metoder bygger i allmänhet
på att alla parter är kända för varandra. SET är den enda säkra metoden för
kortbetalningar via Internet som är öppen och internationell. Potentialen – att alla
säljföretag som tar emot kort kan nå alla kortkunder – är enorm.  Om bankerna
kan erbjuda kortkunderna enkla metoder att ansluta sig, kan SET få en mycket
stor spridning.

 

12. Om något annat betalningssätt kommer att ta över i så fall vilket och varför?

 Se ovan.

 

13. De företag jag skickat en enkät till skyller det låga användarantalet på
bankerna tycker ni att det är er uppgift att marknadsföra SET?

 Bankerna och säljföretagen delar på ansvaret. Vi banker måste tala om vilka
tjänster som vi erbjuder. Säljföretagen ansvarar för att informera om de
betalningsalternativ som de accepterar.

 

 

 

 



14. Varför har SET inte marknadsförts lika hårt som t.ex. cach-kort?

 SET hör ihop med den kortprodukt som det kopplas till – det går ju inte att betala
med SET om man inte har ett kort.  Bankerna har olika strategier för
marknadsföring av sina korttjänster och kommer var för sig att informera sina
kunder om SET.

 

15. Kommer ni att satsa vidare på SET som det ledande betalning sättet vid
inköp av varor på Internet?

 Vi fortsätter att erbjuda SET.

 

16. Hur kommer SET att förbättras för att bli mer lyckat i framtiden?

Det blir lättare för kortinnehavare att ansluta sig. Därmed blir det lättare för
säljföretag att erbjuda kortbetalningar med SET.



Bilaga 21 Svar från telefonintervju med SEB

Frågor till Banker som erbjuder sin företagskunder och privatkunder
möjligheten att använda SET vid betalning av varor på Internet.

1. Hur många transaktioner betalas via SET i er bank per vecka?

 Det är inte många. De har bara tre företag som är anslutna till sig. Det är de övriga
bankerna som har flest företag.

 

2. Tillkommer det några företag till SET projektet, eller är det bara de som var
med från början?

 Ja, det är flera företag på gång som kommer introduceras innan sommaren.

 

3. Vad kostar det för ett företag att vara med?

 Olika företagen betalar en certifikat kostnad som är på några hundralappar. Sedan
krävs en SET-motor som man antingen kan köpa själv eller hyra genom sk. webb-
hotell ex. Bizzit. Jag tror kostnaden ligger runt 15 000 kronor.

 

4. Om man jämför med övriga världen ligger Sverige tidigt eller sent i
utbyggnaden av SET?

 Europa ligger längst fram och inom Europa är Norden främst med Finland i
spetsen tätt följt av Sverige. USA är bland de länder som ligger längst bak i
utvecklingen.

 

5. Vad anser du har varit positivt med SET fram till nu?

 Bra samarbete mellan de svenska bankerna. Det är det enda säkra
kortbetalningssystemet över Internet. 40 % av alla reklamationer är kommer från
Internet handeln. Man kan jämföra betalningen med kort på Internet som om man
skulle gå in i en butik och lämna fram sitt konto nummer på en papperslapp utan
att identifiera sig med namnteckning eller legitimation. SET ger en säkerhet som
bevisar vem du är som handlar.

 

6. Vad har varit negativt med SET?

 Teknikfixeringen. Svårt att använda och krångligt att skaffa certifikat.

 Det tar tid att bygga upp infrastrukturen för en ny produkt, därför har det inte
blivit så många användare som  man trott men det kommer.

 

 

 



7. Om du skulle värdera hur väl SET lyckats på en skala mellan 1 och 5 (om 1
är det bästa och 5 det sämsta) var skulle du placera in SET?

 Tekniskt 2

 Marknadsmässigt 4

 

8. Jag har intervjuat företag som erbjuder sina kunder SET, de är överlag inte
positiva till SET. Framförallt är det antalet användare som de är kritiska till.
Vad tror du det beror på att så få anslutit sig till SET?

 E-handeln överhuvudtaget har inte fått det genomslaget i Europa som man trott.
Det har inte alls kommit upp i närheten av e-handeln i USA som är förebilden. Han
tror också att butikerna inte är anpassade till att sälja varor på Internet t.ex. skulle
han köpa en CD-box på boxman men denna var lite för stor för att kunna läggas in
i brevinkastet. Trots att han redan betalt produkten var han tvungen att vara
hemma innan sex för att ta emot sin CD-box. Då kan man lika gärna köpa den i
affären. Han menar vidare att företagen inte bara skall fixera sig på betalningsätt
utan satsa på bättre levernaser.

 

9. Tror du att SET kommer att få stort genombrott som betalningsteknik i
framtiden eller kommer något annat betalningsätt att ta över?

 Vet ej. Just nu finns inget annat betalningsätt för kortbetalningar över Internet.
Han tror också att när Internet handeln blir större kommer många andra små
betalningsätt att försvinna. Han nämner annars bankernas direktbetalningar som ett
alternativ.

 

10. De företag jag skickat en enkät till skyller det låga användarantalet på
bankerna tycker ni att det är er uppgift att marknadsföra SET?

 Han tycker att de varit dåliga på att marknadsföra. Det har inte förekommit någon
marknadsföring överhuvudtaget. Det kommer att dras igång en kampanj innan
sommaren så det är på gång.

 

11. Varför har SET inte marknadsförts lika hårt som t.ex. cach-kort?

 Då Cach är ett företagsmärke och det marknadsförs gemensamt går det inte att
jämföra med SET som är en programvaruprodukt.

 

12. Kommer ni att satsa vidare på SET som det ledande betalning sättet vid
inköp av varor på Internet?

 Ja det tror han absolut.

13. Hur kommer SET att förbättras för att bli mer lyckat i framtiden?

Produkten måste bli enklare att hantera både för användaren och företaget. I ett
startskede skall det bli enklare att hämta certifikat för SET. Han tror att inom kort



kommer certifikaten ligga på smartcards och inte behöva hämtas, samtidigt som
hårdvaruproducenterna kommer att införa smartcardsläsare direkt i datorerna.


