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Sammanfattning 
I takt med att internet stadigt växer ökar även behovet av att kunna finansiera en 
verksamhet på internet. De metoderna som används idag är många gånger inte de 
mest optimala lösningarna. Syftet med arbetet är att undersöka hur marknaden 
kring betalningar på internet ser ut, med betoning på micropayments (betalningar av 
några ören till kronor). Uppdragsgivaren är micropayments företaget PayAzzo som 
efterfrågar en affärsmodell kring micropayments på internet.  
 
Rapporten behandlar det mänskliga köpbeteendet på internet, olika typer av 
betalningslösningar på internet och kryptovalutor. De resultat som har nåtts är 
vikten av en enkel transaktionsprocess med direkt koppling till konsumentens 
ordinära bankkonto, samt en prissättningsmodell med en låg fast transaktionsavgift 
för att inte skapa begränsningar för små transaktioner och en rörlig 
transaktionsavgift som ska stå för den huvudsakliga vinsten.  
 
Rapporten saknar en exakt prissättningsstrategi för PayAzzo då projektgruppen inte 
har tagit del av de tekniska lösningarna samt de omkostnader som PayAzzo har. 
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Abstract 
As the Internet steadily grows so does also the need of a financing solution for online 
based businesses. The methods used today are often not the most optimal solutions. 
The purpose of this thesis is to examine how the market regarding payments on the 
Internet behaves and works, with an emphasis on micropayments (payments of a 
few pennies to dollars). The client Payazzo, a company active in the internet 
transaction industry, are requesting a business model regarding micropayments on 
the internet. 
 
This thesis deals with consumer behavior on the Internet, various types of payment 
models on the internet and crypto currencies. The key results that were achieved is 
the importance of a simple transaction process that are directly linked to the 
consumer's ordinary bank account, as well as a pricing model that includes a low 
fixed transaction fee, so as few limitations is set as possible for small transactions 
and a variable transaction fee which is supposed to be the main contributor for 
profit. 
 
The report lacks a precise payment model for PayAzzo and the reason is that the 
project group did not take note of the technical solution as well as the expenses that 
PayAzzo have. 
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1.	  Inledning	  
	  
1.1	  Bakgrund	  
Innehåll	  digitala	  medier	  ökar	  och	  media	  i	  fysiskt	  format	  övergår	  mot	  digitala	  versioner.	  
Prenumeration	  och	  lösnummersförsäljningen	  hos	  tidningar	  har	  konstant	  minskat	  de	  
senaste	  15	  åren(Weibull	  2011)	  och	  det	  finns	  behov	  av	  lösningar	  som	  får	  över	  tidningarna	  
till	  digitala	  format	  och	  att	  de	  samtidigt	  behåller	  eller	  ökar	  lönsamheten.	  Digitala	  medier	  
finansieras	  idag	  främst	  av	  reklam.	  Reklamen	  ökar	  vilket	  påverkar	  många	  konsumenter	  på	  
ett	  negativt	  sett.	  Om	  en	  websida	  ska	  uppfattas	  som	  exklusiv	  så	  kan	  reklam	  missgynna	  
upplevelsen.	  Prenumerationer	  där	  konsumenterna	  exempelvis	  betalar	  en	  fast	  avgift	  i	  
månaden	  är	  en	  lösning	  som	  är	  etablerad.	  Problemet	  här	  blir	  som	  med	  vanliga	  tidningar	  att	  
konsumenten	  måste	  betala	  för	  mer	  än	  den	  efterfrågar,	  de	  betalar	  alltså	  för	  alla	  artiklar	  
istället	  för	  endast	  de	  som	  önskas.	  	  
	  
Att	  ta	  betalt	  för	  enskilda	  bilder,	  grafik,	  filmer,	  artiklar	  och	  liknande	  media	  är	  idag	  ofta	  
omständligt	  och	  svårt	  då	  det	  inte	  finns	  några	  effektiva	  lösningar	  att	  behandla	  mindre	  
transaktioner	  på	  ett	  lönsamt	  sätt	  eftersom	  transaktionskostnaderna	  äter	  upp	  
marginalerna.	  Om	  en	  aktör	  vill	  sälja	  bilder	  för	  ett	  fåtal	  kronor	  så	  är	  några	  av	  de	  vanligare	  
alternativen	  att	  istället	  finansiera	  med	  reklam	  eller	  att	  be	  konsumenten	  att	  starta	  en	  
prenumeration.	  För	  små	  aktörer	  finns	  kanske	  inte	  möjligheterna	  eller	  resurserna	  att	  utföra	  
detta,	  då	  deras	  kundbas	  inte	  vill	  binda	  upp	  sig	  hos	  en	  mindre	  aktör.	  
	  
Ett	  annat	  problem	  som	  finns	  med	  dagens	  konkurrerande	  betalningslösningar	  är	  
komplexiteten.	  Vid	  vissa	  typer	  av	  transaktioner	  är	  vikten	  av	  enkelhet	  extremt	  viktig.	  
Donationer	  är	  ett	  exempel	  där	  transaktionen	  måste	  gå	  enkelt	  och	  smidigt	  då	  det	  inte	  finns	  
någon	  egentlig	  vinning	  för	  konsumenten.	  Tålamodet	  blir	  därmed	  sämre	  och	  risken	  för	  att	  
transaktionen	  avbryts	  ökar	  kraftigt	  vid	  problem	  eller	  komplikationer.	  Lösningarna	  som	  
finns	  tillgängliga	  på	  marknaden	  kräver	  ofta	  någon	  typ	  av	  inloggning	  eller	  verifikation	  för	  
att	  genomföra	  transaktionen	  istället	  för	  att	  direkt	  kunna	  donera	  pengarna.	  En	  annan	  aspekt	  
för	  att	  göra	  transaktioner	  enkla	  och	  smidiga	  för	  konsumenter	  är	  tillgänglighet.	  Webbsidor	  
med	  digital	  media	  använder	  sig	  av	  olika	  typer	  av	  tjänster	  som	  finns	  tillgängliga	  vilket	  
medför	  behovet	  av	  att	  vara	  medlem	  på	  flera	  av	  dem.	  Att	  erbjuda	  en	  tjänst	  som	  finns	  
tillgänglig	  på	  alla	  sidor	  skulle	  därför	  underlätta.	  
	  
Vad	  PayAzzo	  vill	  erbjuda	  marknaden	  är	  en	  micropaymentlösning	  (betalning	  av	  små	  belopp,	  
kronor	  till	  ören)	  då	  detta	  uppfattas	  saknas	  i	  dagens	  läge.	  Med	  lägre	  transaktionskostnader	  
förväntas	  PayAzzo	  öppna	  nya	  marknader	  inom	  framför	  allt	  mediabranschen,	  då	  
möjligheten	  till	  att	  endast	  betala	  för	  selekterat	  material	  öppnas.	  	  
	  
	  
1.2	  Målformulering	  
Ta	  fram	  en	  betalningsmodell	  för	  transaktioner	  av	  små	  summor	  baserat	  på	  aktuellt	  
kunskapsläge	  om	  det	  mänskliga	  köpbeteendet	  

• Hur	  ska	  konsumentens	  pengar	  hanteras?	  
• Hur	  ska	  företaget	  prissätta	  tjänsten?	  
• Vad	  ska	  PayAzzo	  erbjuda	  för	  lösningar?	  

	  
1.3	  Avgränsningar	  
Följande	  områden	  kommer	  inte	  behandlas	  inom	  projektet:	  

• Tekniska	  lösningar	  
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• Hantering	  av	  konfidentiell	  information	  
• Tjänstens	  estetiska	  utformning	  
• Faktorerna	  för	  framgångsrik	  anpassning	  av	  traditionell	  media	  till	  digital	  media	  
• Budget	  för	  utveckling	  och	  implementering	  av	  tjänst	  

	  
1.4	  Lösningsmetoder	  
Projektets	  mål	  kommer	  att	  nås	  genom:	  
	  

• Faktasökning	  av	  tidigare	  vetenskap	  och	  forskning	  genom	  artiklar,	  databaser	  och	  
internet	  

• Personliga	  intervjuer	  med	  forskare/kunniga	  personer	  inom	  relevant	  ämnesområde	  
• Enkätundersökningar	  
• Förslag	  från	  potentiella	  kunder	  
• Benchmarking	  
• SWOT-‐Analys	  

	  
1.5	  Förväntad	  nytta	  
Lösningen	  som	  PayAzzo	  tillhandahåller	  kommer	  att	  användas	  av	  både	  kunder	  
(systemägare)	  samt	  konsumenter.	  Så	  den	  förväntade	  nyttan	  kan	  således	  delas	  upp	  mellan	  
dem	  likt:	  
	  
Nytta	  för	  kunder/systemägare:	  

• Nå	  nya	  segment	  
• Sälja	  selekterad	  information	  
• Nå	  nya	  prenumeranter	  med	  oortodoxa	  erbjudanden	  
• Lära	  känna	  kundens	  behov/intressen	  
• Marknadsföring	  genom	  sociala	  medier	  
• Effektiv	  övergång	  från	  traditionella	  till	  digitala	  medier	  

	  
Nytta	  för	  konsumenter:	  

• Tillgång	  till	  aktuell,	  billig	  och	  enkelt	  tillgänglig	  media	  
• Komma	  åt	  information	  på	  många	  plattformar	  
• Enkel	  betalning,	  “touch	  and	  read”	  
• Möjlighet	  till	  anonymitet	  (motstridigt	  kunder)	  
• Skapa	  intäkter	  via	  egna	  alster	  på	  exempelvis	  youtube	  och	  liknande	  
• Skapa	  intäkter	  via	  traditionell	  media	  som	  till	  exempel	  tidningar	  
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1.6.	  Nulägesbeskrivning	  
PayAzzo	  är	  i	  uppstartsfasen	  där	  en	  idé	  håller	  på	  att	  övergå	  till	  ett	  företag.	  För	  närvarande	  
bedrivs	  verksamheten	  från	  två	  olika	  håll	  i	  Sverige	  av	  två	  gemensamma	  grundare.	  Företaget	  
har	  för	  närvarande	  inga	  knutna	  användare	  eller	  kunder	  och	  är	  i	  processen	  av	  att	  
patentsökas.	  Det	  företaget	  behöver	  för	  att	  komma	  vidare	  är	  framför	  allt	  en	  affärsmodell	  
med	  avseende	  på	  hur	  tjänsten	  ska	  marknadsföras	  och	  kommersialiseras.	  
	  
Utöver	  Bonnier-‐koncernen	  finns	  även	  andra	  företag/koncerner	  som	  är	  intressanta	  kunder	  
av	  tjänsten.	  Marknaden	  beskrivs	  som	  global,	  med	  start	  på	  den	  svenska	  marknaden	  för	  att	  
sedan	  eventuellt	  kunna	  expandera	  vidare	  till	  Skandinavien,	  Europa	  och	  världen.	  
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2.	  Aktuellt	  kunskapsläge	  
Vetenskapliga	  artiklar	  har	  analyserats	  för	  att	  för	  skapa	  en	  vetenskaplig	  grund	  till	  hur	  
dagens	  marknad	  är	  uppbyggd	  och	  fungerar.	  
	  
2.1	  Tidigare	  vetenskap	  kring	  betalningsmodeller	  
The	  effects	  of	  micropayments	  on	  online	  news	  story	  selection	  and	  engagement	  av	  Nick	  Geidner	  
&	  Denae	  D’Arcy	  behandlar	  hur	  individers	  urval	  och	  engagemang	  påverkas	  kring	  olika	  typer	  av	  
betalningsmetoder	  på	  internet,	  med	  ett	  primärt	  fokus	  på	  micropayments.	  Denna	  typ	  av	  
betalning	  har	  under	  en	  längre	  tid	  inte	  vart	  möjligt	  på	  grund	  av	  för	  höga	  transaktionskostnader. 
	  
Artikeln	  är	  relevant	  för	  projektet	  då	  den	  behandlar	  människors	  köpbeteende	  på	  internet	  
och	  framför	  allt	  köpbeteendet	  kring	  micropayments	  och	  media.	  Extra	  relevant	  är	  faktorn	  
att	  artikeln	  behandlar	  just	  micropayments	  kring	  köp	  av	  vad	  som	  tidigare	  var	  media	  i	  
pappersform,	  vilket	  är	  en	  av	  de	  första	  marknaderna	  som	  PayAzzo	  planerar	  att	  inrikta	  sig	  
mot.	  Vidare	  i	  artikeln	  behandlas	  även	  vilka	  svagheter/nackdelar	  som	  vetenskapen	  säger	  
finns	  kring	  micropayments.	  Att	  ta	  lärdom	  av	  de	  nackdelar	  som	  finns	  är	  en	  viktig	  del	  av	  
faktainsamlingen	  för	  att	  inte	  gå	  i	  samma	  fälla	  som	  andra	  gjort.	  Artikeln	  har	  sedan	  
sammanfattas	  till	  vad	  som	  anses	  relevant	  och	  matnyttigt	  för	  detta	  projekt.	  
 
2.1.1	  Introduktion	  &	  Original	  sin	  
I	  och	  med	  att	  internet	  tar	  en	  allt	  större	  plats	  i	  samhället	  går	  konsumtionen	  av	  
“pappersmedia”	  ständigt	  ner.	  För	  företag	  vars	  huvudverksamhet	  är	  papperstidningar	  har	  
detta	  under	  de	  senaste	  fem	  åren	  resulterat	  i	  nedskärningar	  och	  sjunkande	  aktiepriser.	  För	  
de	  tre	  största	  tidningarna	  i	  USA	  har	  aktiepriset	  sjunkit;	  New	  York	  Times	  -‐47%,	  	  The	  Gannet	  
Company	  -‐60%	  och	  The	  Mcclathy	  Company	  -‐	  86%.	  (Geidner	  &	  D’Arcy	  2015)	  
	  
Problemet	  som	  uppstått	  är	  att	  företagen	  som	  tillhandahåller	  papperstidningar	  inte	  direkt	  
började	  ta	  betalt	  för	  deras	  material	  på	  internet,	  det	  har	  uppstått	  ett	  så	  kallat	  “original	  sin”-‐
problem.	  Med	  original	  sin	  menas	  att	  om	  en	  vara/tjänst	  först	  introduceras	  med	  vissa	  villkor,	  
t	  ex	  att	  vara	  gratis	  blir	  det	  svårt	  att	  vid	  ett	  senare	  läge	  ta	  betalt/ändra	  villkoren	  för	  samma	  
vara/tjänst.	  
	  
2.1.2	  Pay	  wall	  
De	  vanligaste	  sätten	  att	  ta	  betalt	  för	  media	  på	  internet	  är	  som	  nämnt	  via	  reklam	  alternativt	  
en	  prenumerationstjänst.	  Utöver	  dessa	  alternativ	  har	  även	  The	  New	  York	  Times	  och	  The	  
Wall	  Street	  Jurnal	  börjat	  använda	  ett	  system	  kallat	  “pay	  wall”	  som	  innebär	  att	  användaren	  
får	  ett	  mindre	  antal	  artiklar	  gratis,	  i	  detta	  fall	  tio	  stycken	  i	  månaden	  utan	  att	  registrera	  sig	  
på	  något	  sätt.	  Om	  man	  däremot	  registrerar	  sig	  får	  man	  ett	  större	  antal	  artiklar	  gratis(40st).	  
Om	  fler	  artiklar	  vill	  läsas	  än	  om	  vad	  som	  tillåts	  efter	  registrering	  så	  finns	  möjligheten	  att	  
betala	  en	  avgift	  för	  ytterligare	  tillgång	  till	  mera	  material.	  Metoden	  “pay	  wall”	  har	  visat	  ge	  
ökad	  trafik	  för	  producenterna,	  The	  New	  York	  Times	  ökade	  sina	  antal	  unika	  besökare	  med	  
2,3%.	  Nackdelen	  som	  uppstår	  med	  denna	  metod	  är	  att	  den	  bara	  fångar	  de	  högintensiva	  
användarna	  som	  blir	  betalande	  kunder,	  användarna	  som	  läser	  fler	  artiklar	  än	  vad	  som	  
tillåts	  efter	  att	  en	  registrering	  har	  skett.	  Kombinationen	  av	  att	  det	  för	  gemene	  man	  ofta	  
räcker	  med	  antalet	  som	  kan	  fås	  utan	  betalning	  och	  “original	  sin”-‐problemet	  gör	  att	  få	  är	  
villiga	  att	  betala	  för	  media,	  endast	  2%	  av	  New	  York	  Times	  läsare	  är	  villiga	  att	  betala	  för	  
nyheter.	  
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2.1.3	  Micropayments	  
Studier	  visar	  på	  att	  det	  finns	  en	  högre	  betalningsvilja	  på	  mobila	  plattformar,	  speciellt	  hos	  
unga	  (Geidner	  &	  D’Arcy	  2015).	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  användarna	  redan	  från	  början	  blivit	  
introducerade	  med	  att	  media	  för	  plattformen	  kostar	  pengar,	  appar	  med	  mera.	  Bill	  
Grueskin,	  professor	  i	  Professional	  Practice	  har	  sagt:	  	  
	  

“If	  publishers	  really	  hope	  to	  expunge	  the	  “original	  sin”	  of	  giving	  away	  
content	  free	  online,	  they	  may	  be	  best	  positioned	  to	  do	  so	  not	  on	  the	  
computers	  where	  they	  first	  gave	  away	  their	  wares,	  but	  on	  mobile	  devices	  
that	  offer	  a	  more	  welcoming	  environment”.	  	  

	  
Motstånden	  mot	  mikrotransaktioner	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  delar;	  avsaknaden	  av	  knapphet	  hos	  
onlinematerial,	  den	  mentala	  “transaktionskostnaderna”	  som	  uppstår	  vid	  köp	  på	  internet	  
samt	  avsaknaden	  av	  en	  stabil	  process	  för	  hantering	  av	  mikrotransaktioner.	  
	  
Avsaknaden	  av	  knapphet	  hos	  onlinematerial	  

• Vissa	  ekonomer	  menar	  på	  att	  material	  på	  internet	  saknar	  knapphet	  (hur	  brett	  
utbudet	  av	  varan	  är).	  Microekonomer	  menar	  på	  att	  en	  varas	  kostnad	  är	  direkt	  
kopplad	  till	  dess	  utbud-‐	  och	  efterfrågakurva	  och	  på	  så	  vis	  även	  dess	  knapphet.	  
Avsaknaden	  av	  knapphet	  gör	  att	  det	  blir	  svårt	  att	  ta	  betalt	  på	  internet.	  Ett	  exempel	  
på	  detta	  är	  att	  samma	  nyhet	  oftast	  kommer	  ut	  hos	  flera	  olika	  aktörer,	  där	  den	  oftast	  
kan	  konsumeras	  gratis	  (avsaknad	  av	  knapphet).	  Detta	  skapar	  inget	  incitament	  för	  
konsumenten	  att	  betala	  för	  nyheten	  ifall	  allt	  annat	  lika.	  Graybeal	  and	  Hayes	  (2011)	  
argumenterar	  dock	  för	  att	  behålla	  nyheter	  som	  saknar	  knapphet	  gratis	  (större	  
nyheter),	  medan	  mera	  lokala/djupgående	  analyser	  kommer	  att	  finnas	  möjlighet	  att	  
ta	  betalt	  för.	  De	  kommer	  med	  andra	  ord	  bara	  att	  lyckas	  att	  ta	  betalt	  för	  sitt	  material	  
där	  lägre	  konkurrens/högre	  originalitet	  uppstår.	  

	  
Den	  mentala	  “transaktionskostnaderna”	  som	  uppstår	  vid	  köp	  på	  internet	  

• Innan	  köp	  av	  artikel	  väger	  kunden	  för	  och	  nackdelarna	  av	  köpet	  för	  att	  avgöra	  ifall	  
konsumenten	  ska	  genomföra	  köpet	  eller	  inte,	  ifall	  det	  är	  värt	  att	  betala	  priset.	  Detta	  
är	  en	  komplex	  kognitiv	  process	  som	  kunden	  egentligen	  inte	  vill	  göra,	  vilket	  kritiker	  
menar	  på	  att	  mikrotransaktioner	  inte	  kommer	  att	  fungera	  så	  detta	  avvägande	  är	  en	  
för	  påfrestande	  process	  när	  det	  bara	  handlar	  om	  små	  summor	  (Geidner	  &	  D’Arcy	  
2015)	  

• Att	  ta	  betalt	  för	  allt	  material	  på	  sin	  hemsida	  har	  stora	  risker	  att	  misslyckas.	  Det	  man	  
bör	  satsa	  på	  är	  att	  likt	  tidigare	  om	  avsaknad	  av	  knapphet	  endast	  ta	  betalt	  av	  visst	  
exklusivt	  material,	  eller	  material	  för	  specifika	  målgrupper	  och	  intressen.	  Vid	  detta	  
scenario	  är	  det	  mycket	  enklare	  för	  kunden	  att	  väga	  nyttan	  mot	  nackdelarna	  och	  på	  
så	  sätt	  blir	  konsumenten	  inte	  “överväldigad”.	  

	  
Avsaknaden	  av	  en	  stabil	  process	  för	  hantering	  av	  microtranskationer.	  

• Den	  största	  anledningen	  till	  att	  microtransaktioner	  inte	  har	  nått	  en	  större	  
utbredning	  kring	  finansiering	  av	  material	  för	  internet	  är	  på	  grund	  av	  att	  
transaktionskostnaderna	  är	  för	  höga	  för	  att	  kunna	  användas	  till	  microtransaktioner.	  
Detta	  gör	  att	  användandet	  av	  vanliga	  betal/kreditkort	  är	  olämpligt	  (Geidner	  &	  
D’Arcy	  2015).	  Med	  transaktionskostnader	  som	  äter	  upp	  all	  marginal	  blir	  detta	  inte	  
ett	  lönsamt	  sätt	  att	  ta	  betalt	  på.	  Det	  finns	  idag	  system	  som	  är	  delvis	  gjorda	  för	  
ändamålet,	  till	  exempel	  Google	  Wallet	  och	  PayPal.	  Men	  inget	  av	  dessa	  system	  har	  
lyckats	  att	  uppfylla	  de	  behov	  som	  finns	  riktigt	  hela	  vägen	  kring	  mikrotransaktioner.	  
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Mikrotransaktioner	  är	  även	  inte	  en	  optimal	  betalningslösning	  ur	  ett	  systemägarperspektiv	  
då	  det	  blir	  svårt	  att	  behålla	  kunder	  och	  få	  in	  kontinuerliga	  inkomster.	  Via	  prenumerationer	  
eller	  abonnemang	  knyts	  kunden	  upp	  till	  att	  betala	  för	  material,	  även	  om	  kunden	  inte	  
konsumerar	  något	  material.	  Detta	  skapar	  även	  incitament	  till	  att	  inte	  registrera	  sig	  som	  
kund	  hos	  någon	  av	  aktörens	  konkurrenter	  när	  en	  aktiv	  permutationer/abonnemang	  redan	  
finns.	  
	  
2.1.4	  Utlåning	  av	  datorkraft	  
Att	  låna	  ut	  sin	  egen	  dators	  datorkraft	  är	  en	  annan	  typ	  av	  betalningslösning	  som	  har	  
prövats.	  Det	  fungerar	  så	  att	  under	  tiden	  som	  konsumentleden	  konsumerar	  innehållet	  på	  
webben	  så	  går	  ett	  skript(datorn	  börjar	  köra	  ett	  program)	  i	  bakgrunden	  som	  gör	  att	  datorn	  
kommer	  att	  börja	  utföra	  beräkningar	  i	  bakgrunden,	  utan	  att	  konsumenten	  behöver	  göra	  
något.	  Dessa	  beräkningar	  används	  sedan	  för	  olika	  typer	  av	  forskning,	  varpå	  systemägaren	  
får	  betalt	  av	  forskningsinstitutionen	  för	  den	  utlånade	  datorkraften.	  Metoden	  har	  fått	  
negativ	  kritik	  av	  konsumenter	  då	  den	  i	  vissa	  fall	  har	  utnyttjats	  utan	  konsumentens	  veto	  och	  
acceptans.	  
	  
2.1.5	  Enkätundersökningar	  
Enkätundersökningar	  har	  även	  använts	  som	  betalmedel	  på	  internet.	  Det	  går	  ut	  på	  att	  
konsumenten	  måste	  svara	  på	  en	  enkät	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  det	  efterfrågade	  materialet.	  
Systemägaren	  kan	  sedan	  sälja	  enkätsvaren	  och	  tjänar	  på	  så	  vis	  pengar	  på	  det	  producerade	  
materialet.	  
	  
Fördelen	  med	  metoden	  är	  att	  den	  är	  för	  konsumenten	  gratis.	  Nackdelen	  är	  att	  det	  ofta	  är	  en	  
för	  jobbig	  process	  att	  gå	  igenom	  för	  konsumenten	  så	  att	  “köpet”	  avbryts.	  I	  fall	  processen	  är	  
för	  jobbig	  uppstår	  en	  situation	  där	  ingen	  vinner	  på	  situationen.	  Konsumenten	  har	  “slösat”	  
tid	  på	  att	  börja	  en	  undersökning	  som	  konsumenten	  sedan	  inte	  slutför	  och	  systemägaren	  
står	  utan	  en	  säljbar	  enkät.	  
	  
2.2	  Konkurrenter,	  substitut	  och	  andra	  lösningar	  
Här	  undersöks	  och	  analyseras	  några	  av	  aktörerna	  på	  marknaden;	  Paypal	  och	  Google	  Wallet	  
som	  direkta	  konkurrenter	  och	  Bitcoin	  som	  ett	  typ	  av	  system	  som	  kan	  integreras	  och	  
användas	  som	  lösning.	  Genom	  att	  undersöka	  dessa	  stora	  och	  etablerade	  konkurrenter	  kan	  
slutsatser	  och	  analyser	  genomföras	  av	  exempelvis	  affärssystemen	  och	  kritiska	  orsaker	  till	  
framgång	  eller	  besvikelser.	  Paypal	  är	  marknadsledare	  inom	  ”the	  digital	  wallet	  market”	  
(Richter	  2013)	  och	  lyckades	  plocka	  åt	  sig	  stora	  delar	  av	  marknaden	  på	  kort	  tid.	  Google	  
wallet	  som	  startades	  av	  Google	  har	  däremot	  haft	  det	  svårare	  att	  etablera	  sig	  enligt	  
förväntningarna.	  Informationen	  från	  detta	  avsnitt	  ska	  fungera	  som	  en	  fingervisning	  åt	  
projektgruppen.	  
	  
2.2.1	  PayPal	  
Paypal	  är	  en	  tjänst	  som	  erbjuder	  pengaöverföringar	  mellan	  både	  C2C,	  C2B	  och	  B2B	  utan	  att	  
behöva	  avslöja	  betalningsuppgifter	  mellan	  köpare	  och	  säljare.	  Tjänsten	  ägs	  sedan	  år	  2002	  
av	  Ebay	  
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Nedan	  syns	  köpprocessen:	  
	  

	  
Figur	  1.	  Köpprocessen	  
	  
Paypal	  tar	  både	  en	  fast	  avgift	  samt	  en	  rörlig	  avgift	  för	  varje	  transaktion.	  Avgifterna	  varierar	  
beroende	  på	  valuta	  och	  ändamål	  för	  transaktionerna,	  till	  exempel	  har	  välgörenhetsändamål	  
en	  lägre	  avgift	  än	  vanlig	  försäljning.	  Vanlig	  försäljning	  inom	  Sverige	  ligger	  mellan	  1.9%-‐
3.4%	  i	  rörlig	  avgift	  beroende	  på	  försäljningsvolym	  samt	  3.25	  kr	  i	  transaktionsavgift	  per	  
varje	  transaktion.	  (Paypal.se	  2015).	  Paypal	  lämpar	  sig	  alltså	  inte	  för	  transaktioner	  av	  några	  
få	  kronor	  eller	  ören.	  
	  
	  
2.2.2	  Google	  Wallet	  
Google	  Wallet	  är	  ett	  betalningssystem	  utvecklat	  av	  Google	  INC.	  Systemet	  är	  utvecklat	  för	  
betalningar	  i	  både	  fysiska	  butiker	  och	  på	  internet.	  Systemet	  är	  inte	  ett	  direkt	  substitut	  då	  
den	  minsta	  transaktionskostnaden	  är	  på	  2.9%	  av	  beloppet	  med	  en	  minsta	  
transaktionskostnad	  på	  0.3	  dollar	  per	  transaktion,	  exakt	  samma	  siffror	  som	  paypal	  i	  USA	  
(Vaibhav	  2014).	  Med	  så	  i	  förhållande	  höga	  transaktionskostnader	  så	  finns	  ingen	  lönsamhet	  
för	  transaktioner	  för	  några	  enstaka	  ören	  till	  kronor	  då	  transaktionskostnaderna	  äter	  upp	  
marginalerna.	  
	  
En	  stor	  anledning	  till	  att	  Google	  Wallet	  inte	  fått	  det	  genomslag	  Google	  hade	  hoppas	  på	  
ligger	  i	  Googles	  egna	  affärsidé.	  Google	  tjänar	  stora	  summor	  på	  att	  sälja	  reklam	  och	  framför	  
allt	  rikta	  reklamen	  till	  rätt	  person.	  Google	  vill	  med	  hjälp	  av	  Google	  Wallet	  få	  reda	  på	  vad	  
olika	  konsumenter	  köper	  och	  deras	  köpbeteende	  för	  att	  sedan	  kunna	  sälja	  riktad	  reklam	  
baserat	  på	  vad	  konsumenterna	  tidigare	  köpt.	  Denna	  typ	  av	  affärsmodell	  är	  något	  som	  
bankerna	  helst	  vill	  hålla	  sig	  borta	  ifrån	  då	  det	  innebär	  att	  de	  måste	  ge	  ut	  denna	  typ	  av	  
information	  om	  sina	  kunder	  till	  google.	  (Bajarin	  2014)	  
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Figur	  2.	  Bitcoin	  
	  
2.3	  Bitcoin	  -‐	  Transaktioner	  utan	  mellanhänder	  eller	  kostnader	  över	  hela	  världen	  
Bitcoin	  är	  en	  kryptovaluta	  eller	  en	  så	  kallad	  digital	  valuta	  som	  skapades	  2008	  av	  Satoshi	  
Nakamoto	  (Wikipedia	  contributors	  2014).	  Valutan	  är	  världens	  första	  decentraliserade	  
valuta	  enligt	  Bitcoin.se.	  Syftet	  med	  valutan	  var	  att	  göra	  det	  möjligt	  för	  personer	  och	  
organisationer	  att	  på	  ett	  snabbt	  och	  kostnadsfritt	  sätt	  kunna	  överföra	  pengar	  till	  varandra	  
över	  hela	  världen	  utan	  några	  mellanhänder.	  På	  detta	  sätt	  slipper	  användarna	  betala	  
avgifter	  eller	  vänta	  på	  långsamma	  transaktioner.	  Bitcoins	  skapas	  i	  en	  förutbestämd	  takt	  
genom	  ett	  P2P	  nätverk	  som	  består	  av	  Bitcoinanvändare	  från	  hela	  världen	  (Bitcoin.se	  2015)	  
(Wikipedia	  contributors	  2014).	  
	  
2.3.1	  Så	  fungerar	  Bitcoin	  
För	  att	  göra	  det	  möjligt	  att	  betala	  med	  Bitcoin	  så	  behövs	  åtkomst	  till	  en	  Bitcoinplånbok.	  
Den	  finns	  endast	  virtuellt	  och	  går	  att	  komma	  åt	  med	  hjälp	  av	  olika	  typer	  av	  mjukvaror	  som	  
finns	  tillgängliga	  på	  mobiler,	  datorer	  och	  surfplattor.	  Genom	  plånboken	  får	  användaren	  en	  
Bitcoinadress	  tilldelad	  sig	  som	  ska	  användas	  vid	  transaktioner	  till	  andra	  användare	  med	  
Bitcoinplånbok.	  Betalningen	  sker	  sedan	  genom	  att	  säljaren	  delar	  med	  sig	  av	  sin	  adress	  till	  
köparen	  som	  i	  sin	  tur	  skickar	  efterfrågat	  antal	  Bitcoins.	  En	  Bitcoinadress	  kan	  exempelvis	  se	  
ut	  såhär	  “1MvG9R51sJtwpzcb65LkxawkG6vtVvPWjP”.	  Köparen	  och	  säljaren	  signerar	  sedan	  
transaktionen	  med	  sina	  privata,	  virtuella	  signaturer	  som	  är	  unika	  för	  varje	  transaktion	  
vilket	  gör	  det	  omöjligt	  att	  kopiera	  någon	  annans	  signatur.	  
	  
2.3.2	  Varför	  bitcoin?	  
Det	  finns	  ett	  flertalet	  fördelar	  med	  Bitcoin.	  Bitcoin	  är	  uppbyggt	  med	  en	  decentraliserad	  
struktur	  där	  förmågan	  att	  överföra	  pengar	  direkt	  mellan	  två	  intressenter	  utan	  några	  
mellanhänder	  så	  som	  banker,	  kreditkortsinstitut	  eller	  regeringar	  ses	  som	  den	  kanske	  
största	  fördelen.	  Genom	  avgiftsfria	  överföringar	  öppnar	  lösningen	  nya	  dörrar	  för	  
problemen	  med	  micropayments	  där	  transaktionskostnaderna	  äter	  upp	  marginalerna.	  
Dessutom	  spelar	  det	  ingen	  roll	  var	  i	  världen	  man	  befinner	  sig	  eftersom	  valutan	  är	  digital	  
och	  utan	  mellanhänder.	  Möjligheten	  finns	  alltså	  att	  skicka	  pengar	  till	  andra	  sidan	  jorden	  på	  
några	  minuter,	  snabbt	  och	  smidigt.	  
Säkerheten	  är	  en	  viktig	  aspekt	  i	  dessa	  system	  och	  grundarna	  av	  Bitcoin	  var	  måna	  om	  att	  
utveckla	  ett	  säkert	  system	  för	  alla	  inblandade.	  Alla	  transaktioner	  finns	  lagrade	  och	  är	  
spårbara	  samt	  tillgängliga	  för	  alla.	  Transaktionerna	  måste	  dessutom	  verifieras	  av	  alla	  
användare	  i	  P2P	  nätverket	  innan	  de	  går	  igenom.	  Processen	  är	  komplex	  och	  det	  går	  att	  
gräva	  djupare	  i	  de	  tekniska	  lösningarna	  och	  matematiken	  bakom	  men	  det	  är	  utanför	  
projektets	  gränser.	  
	  
En	  användare	  kan	  inte	  ”köpa	  saker	  utan	  pengar”	  vilket	  är	  en	  stor	  fördel.	  Alla	  transaktioner	  
har	  en	  bestämd	  turordning	  och	  om	  ett	  konto	  inte	  har	  tillräckligt	  med	  medel	  så	  kommer	  
transaktionen	  inte	  att	  godkännas.	  Ett	  exempel	  där	  problemet	  kan	  förekomma	  är	  vid	  
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betalning	  med	  checkar	  där	  checken	  sedan	  inte	  har	  tillräcklig	  täckning	  och	  blir	  ogiltig.	  En	  
betalning	  som	  blir	  godkänd	  och	  slutförs	  är	  avslutad	  och	  kan	  inte	  hävas,	  det	  finns	  alltså	  
ingen	  risk	  för	  chargebacks	  som	  många	  kriminella	  använder	  sig	  av	  vid	  olika	  typer	  av	  
bedrägerier.	  Eftersom	  det	  inte	  existerar	  några	  mellanhänder	  att	  lura	  så	  kan	  inte	  
bedragarna	  “handla	  utan	  pengar”.	  Många	  likheter	  finns	  med	  kontanter	  men	  trots	  likheterna	  
är	  det	  inte	  möjligt	  att	  förfalska	  bitcoins	  på	  samma	  sätt	  som	  du	  kan	  kopiera	  en	  sedel.	  
Eftersom	  Bitcoin	  är	  baserad	  på	  kryptoteknik	  för	  att	  signera	  transaktioner	  så	  går	  det	  inte	  
utan	  tillgång	  till	  de	  privata	  nycklarna	  som	  motsvarar	  dina	  tillgångar	  att	  stjäla	  dina	  pengar.	  
	  
Nasdaq	  gick	  i	  mars	  ut	  med	  att	  de	  ska	  bygga	  en	  digital	  valutamarknad	  med	  Bitcoin	  (Smart	  
2015)	  vilket	  verkligen	  kan	  ses	  som	  ett	  bevis	  på	  den	  stora	  potentialen.	  Ett	  företag	  av	  den	  
kalibern	  investerar	  inte	  i	  Bitcoin	  om	  inte	  efterfrågan	  och	  marknaden	  är	  enorm.	  
I	  teorin	  kan	  Bitcoin	  verka	  som	  den	  perfekta	  lösningen	  när	  man	  ser	  till	  alla	  fördelar	  med	  
valutan.	  Det	  finns	  dock	  en	  del	  risker	  närvarande	  hos	  den	  fortfarande	  relativt	  färska	  
kryptovalutan.	  
	  
2.3.3	  Kritik	  mot	  Bitcoin	  
Valutan	  har	  som	  sagt	  bara	  funnits	  sedan	  2008	  och	  den	  har	  på	  många	  sätt	  inte	  riktigt	  rotat	  
sig	  än.	  Det	  finns	  de	  som	  menar	  att	  Bitcoin	  är	  framtiden	  inom	  betalningar	  över	  internet	  
medan	  andra	  menar	  att	  valutan	  kan	  komma	  att	  krascha	  ekonomin.	  Åsikterna	  är	  skilda	  men	  
trenden	  är	  att	  fler	  och	  fler	  börjar	  acceptera	  valutan	  samtidigt	  som	  allt	  fler	  företag	  väljer	  att	  
godkänna	  Bitcoin	  som	  betalmetod.	  Som	  många	  andra	  avancerade	  nya	  innovationer	  så	  
framkommer	  ibland	  barnsjukdomar.	  En	  sådan	  uppkom	  2013	  på	  grund	  av	  ett	  mjukvarufel	  
och	  fick	  relativt	  stora	  konsekvenser.	  Olyckan	  resulterade	  i	  att	  växelkursen	  föll	  med	  hela	  
23%	  (Wikipedia	  contributors	  2014).	  Problemet	  löstes	  dock	  snabbt	  och	  inga	  andra	  större	  
katastrofer	  har	  inträffat	  sen	  dess.	  
	  
Valutan	  har	  ingen	  central	  regulator	  så	  som	  till	  exempel	  Riksbanken	  här	  i	  Sverige.	  Det	  går	  
således	  inte	  att	  påverka	  värdet	  på	  valutan	  genom	  att	  höja	  eller	  sänka	  räntor.	  Att	  en	  valuta	  
inte	  är	  reglerad	  är	  ett	  oprövat	  kort	  och	  kan	  ses	  som	  en	  risk.	  
Bitcoin	  är	  i	  sin	  natur	  volatil.	  Det	  beror	  mycket	  på	  att	  kryptovalutor	  är	  såpass	  nytt	  
fortfarande	  och	  inte	  har	  något	  generellt	  index	  än	  (Barker	  2015).	  En	  annan	  orsak	  är	  de	  
extrema	  nyheter	  som	  har	  publicerats,	  vilket	  kan	  locka	  eller	  skrämma	  investerar	  på	  väldigt	  
kort	  tid.	  Volatilitet	  bedöms	  som	  risk	  i	  finansvärlden	  och	  valutan	  ses	  därmed	  som	  riskfylld	  
att	  hålla.	  
	  
Bitcoin	  har	  fått	  motstånd	  från	  flera	  institutioner	  runt	  om	  i	  världen,	  bland	  andra	  Kinas	  
riksbank	  som	  har	  förbjudit	  alla	  finansiella	  institutioner	  i	  Kina	  att	  handla	  med	  valutan.	  Även	  
i	  Sverige	  finns	  exempel	  som	  Nordea	  och	  SEB	  som	  väljer	  att	  inte	  erbjuda	  sina	  tjänster	  till	  
företag	  relaterade	  till	  Bitcoinhandel	  (Bitcoins	  adaption,	  2014).	  Orsaken	  är	  den	  tidigare	  
nämnda	  finansiella	  riskerna	  med	  valutan.	  Kritik	  har	  även	  riktats	  mot	  valutan	  i	  och	  med	  
risken	  för	  penningtvätt.	  
	  
Eftersom	  de	  virtuella	  plånböckerna	  förvaras	  på	  datorer	  och	  telefoner	  så	  kan	  det	  vara	  mål	  
för	  hackers.	  Det	  har	  förekommit	  stölder	  och	  chansen	  att	  få	  tillbaka	  sina	  pengar	  är	  mycket	  
små	  enligt	  European	  Banking	  Authority	  (Dahlberg	  et	  al.	  2014).	  Detta	  beror	  dock	  oftast	  på	  
organisationerna	  runt	  omkring	  samt	  tredjeparter	  i	  kontrast	  till	  Bitcoinsystemet.	  
	  
2.3.4	  Bitcoin	  i	  Sverige	  och	  företag	  idag	  
Det	  så	  finns	  25	  företag	  i	  Sverige	  som	  accepterar	  Bitcoins	  (Coinmap	  2015).	  Det	  finns	  
dessutom	  fler	  företag	  som	  på	  olika	  sätt	  använder	  Bitcoins	  i	  sina	  affärssystem.	  Det	  är	  inte	  ett	  
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speciellt	  stort	  antal	  men	  visar	  ändå	  att	  det	  börjar	  accepteras	  även	  här	  i	  Sverige.	  Det	  har	  
även	  börjat	  dyka	  upp	  bankomater	  där	  man	  kan	  växla	  till	  sig	  Bitcoins.	  
	  
Eftersom	  Bitcoin	  fortfarande	  är	  såpass	  sällsynt	  som	  det	  är	  och	  många	  är	  fundersamma	  till	  
om	  det	  överhuvudtaget	  är	  något	  man	  ska	  anpassa	  sig	  till	  så	  kan	  det	  vara	  av	  intresse	  att	  
höra	  lite	  kommentarer	  från	  några	  av	  företagen	  som	  har	  valt	  att	  implementera	  Bitcoin	  i	  sin	  
organisation.	  Kommentarerna	  om	  Bitcoin	  kommer	  att	  presenteras	  från	  åtta	  av	  företagen	  
som	  använder	  sig	  av	  Bitcoin	  ur	  rapporten	  ”Bitcoins	  Adaption”	  (Dahlberg	  et	  al.	  2014).	  De	  
utförde	  telefonintervjuer	  med	  företagen	  som	  förblev	  anonyma.	  
	  
Angående	  behovet	  av	  tjänsten	  sa	  en	  respondent	  att	  behovet	  inte	  direkt	  fanns	  men	  att	  de	  
minimerar	  sina	  transaktionskostnader	  genom	  att	  använda	  Bitcoins.	  En	  annan	  svarade	  att	  
nej	  egentligen	  finns	  det	  inget	  behov	  men	  att	  det	  började	  som	  en	  kul	  liten	  grej	  att	  kanske	  
vara	  med	  om	  framtiden	  först.	  (Dahlberg	  et	  al.	  2014)	  
	  
Respondenterna	  frågades	  även	  om	  vilka	  upplevda	  fördelar	  som	  Bitcoin	  medför.	  Några	  av	  
kommentarerna	  var	  bland	  annat	  att	  ”en	  fördel	  är	  att	  det	  är	  billigare	  att	  betala	  med	  bitcoin	  
istället	  för	  kontokort”.	  Utöver	  denna	  relativa	  fördel	  som	  togs	  upp	  av	  alla	  utom	  två	  
respondenter	  så	  nämndes	  även	  att	  pengarna	  kommer	  fram	  omgående	  av	  fem,	  kostnadsfri	  
exponering	  i	  media	  av	  tre	  och	  möjligheten	  att	  skicka	  pengar	  direkt	  via	  utlandet	  nämndes	  av	  
tre	  stycken.	  ”En	  stor	  fördel	  är	  om	  vi	  själva	  vill	  handla	  med	  bitcoin	  utomlands	  och	  slippa	  
banktransaktioner	  men	  då	  måste	  valutan	  vara	  stabil	  för	  att	  det	  ska	  funka	  B2B”	  var	  ett	  av	  
svaren.	  En	  annan	  sade	  att	  “Internationella	  transaktioner	  går	  snabbt.	  Om	  jag	  vill	  skicka	  
pengar	  till	  någon	  vän	  i	  Kina	  så	  tar	  det	  inte	  flera	  bankdagar	  innan	  vännen	  får	  pengarna”.	  En	  
respondent	  nämnde	  en	  fördel	  som	  ingen	  annan	  nämnde.	  Denna	  sade	  “Jag	  tycker	  Bitcoins	  är	  
väldigt	  smidigt	  rent	  administrativt	  då	  allt	  hamnar	  i	  samma	  liggare.	  Detta	  underlättar	  
bokföringen.”	  Övrigt	  nämndes	  av	  även	  den	  låga	  bedrägerisrisken	  som	  en	  fördel.	  En	  tog	  även	  
upp	  att	  man	  inte	  behöver	  oroa	  sig	  för	  chargebacks	  och	  att	  pengarna	  inte	  kan	  bli	  blockerade	  
av	  myndigheter.	  (Dahlberg	  et	  al.	  2014)	  
	  
Respondenterna	  fick	  också	  svara	  på	  frågan	  om	  Bitcoins	  sociala	  värdering.	  “Jag	  anser	  att	  det	  
här	  är	  nya	  revolutionen,	  liknande	  som	  internet	  när	  det	  kom	  på	  sin	  tid.	  De	  flesta	  förstår	  inte	  
hur	  stort	  det	  är.	  Alla	  traditionella	  banker	  och	  överföringssystem	  som	  Western	  union,	  Visa,	  
Mastercard	  och	  Paypal,	  är	  väldigt	  nervösa.	  Mer	  än	  vad	  de	  offentligt	  säger,	  det	  är	  jag	  säker	  
på.”	  nämnde	  en.	  En	  annan	  respondent	  sade	  “Bra	  att	  det	  finns	  något	  som	  utmanar	  befintliga	  
system,	  kortbolagen	  har	  haft	  monopol	  bra	  länge.”	  En	  annan	  respondent	  svarade	  “Man	  kan	  
kontrollera	  dem	  på	  samma	  sätt	  som	  statliga	  pengar.	  Kriminella	  aktiviteter	  kan	  inte	  använda	  
bitcoin	  just	  nu	  när	  ganska	  få	  företag	  tar	  betalt	  direkt	  i	  bitcoin.	  När	  det	  gäller	  stora	  inköp,	  
måste	  man	  ha	  kundkännedom	  oavsett	  vilken	  betalningsmetod	  som	  används.	  Exchange	  är	  det	  
mest	  effektivt	  ställe	  för	  att	  ha	  bra	  kontroll	  av	  penningtvätt.”	  
	  
På	  frågor	  om	  kompatibilitet	  svarade	  respondenterna	  relativt	  lika,	  exempel	  på	  svar	  var,	  
“...den	  är	  ganska	  lik	  Swish	  till	  exempel.	  Just	  att	  man	  använder	  en	  mobiltelefon	  till	  en	  
mobiltelefonöverföring.	  På	  det	  sättet	  kan	  man	  säga	  att	  de	  är	  väldigt	  lika.”	  En	  annan	  svarar	  
att	  “Det	  finns	  faktiskt	  ett	  par	  seriösa	  betalningsmottagare	  nu	  som	  hjälper	  dig.	  Så	  det	  blir	  så	  
nära	  Paypal	  eller	  andra	  kreditkortslösningar	  man	  kan	  komma.”	  Denna	  respondent	  säger	  
dock	  även	  att	  “Den	  är	  ju	  inte	  på	  något	  sätt	  lik	  kreditkortsbetalningar.	  Förutom	  då	  du	  
integrerat	  dig	  med	  en	  teknikpartner,	  då	  blir	  slutresultatet	  detsamma,	  du	  får	  pengar	  in	  på	  ditt	  
bankkonto.”	  (Dahlberg	  et	  al.	  2014)	  
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Angående	  komplexiteten	  var	  svaren	  väldigt	  blandade	  men	  slutsatsen	  som	  kan	  dras	  är	  att	  
Bitcoin	  inte	  är	  så	  komplext	  att	  bara	  använda	  men	  däremot	  betydligt	  komplexare	  att	  fullt	  ut	  
förstå	  sig	  på.	  
	  
Det	  har	  dykt	  upp	  flertalet	  betallösningar	  som	  bygger	  på	  Bitcoin.	  Ett	  exempel	  på	  ett	  
uppmärksammat	  och	  relativt	  framgångsrikt	  företag	  som	  liknar	  den	  kommande	  
funktionaliteten	  hos	  PayAzzo	  är	  Bitwall.	  Bitwall	  är	  en	  micropaymentlösning	  som	  kan	  ta	  
emot	  betalningar	  ner	  till	  endast	  1	  cent.	  När	  en	  sida	  har	  integrerats	  med	  Bitwall	  så	  kommer	  
användarna	  som	  vill	  läsa	  en	  artikel	  presenteras	  för	  en	  så	  kallad	  paywall.	  För	  att	  få	  tillgång	  
till	  materialet	  så	  ges	  olika	  typer	  av	  alternativ,	  att	  betala	  en	  liten	  summa	  via	  bitcoin,	  betala	  
en	  daglig	  prenumeration,	  förbetala	  för	  en	  stor	  summa	  krediter	  eller	  få	  tillgång	  genom	  att	  
helt	  enkelt	  tweeta	  eller	  se	  en	  reklam.	  Idén	  är	  att	  utgivaren	  ska	  få	  något	  för	  sitt	  material.	  
Med	  Bitwall	  är	  det	  upp	  till	  sidan	  att	  själva	  välja	  mixen	  av	  erbjudanden,	  som	  det	  tidigare	  
nämndes	  exempelvis.	  (Antkonsumenteny	  2013)	  
	  
2.3.5	  Bitcoins	  nytta	  för	  Payazzo	  
Det	  är	  intressant	  att	  höra	  vad	  företagen	  har	  att	  säga	  och	  överlag	  så	  är	  tron	  på	  Bitcoin	  hög.	  
Den	  har	  flera	  nämnda	  fördelar	  och	  stor	  potential	  enligt	  flera	  av	  de	  svarande.	  Företagen	  
verkar	  dock	  för	  det	  mesta	  vara	  ense	  om	  att	  det	  idag	  inte	  är	  nödvändigt	  att	  erbjuda	  Bitcoin	  
som	  betalmetod	  då	  den	  fortfarande	  är	  så	  okänd.	  Det	  som	  är	  intressant	  i	  detta	  projekt	  är	  
däremot	  inte	  hur	  pass	  populär	  eller	  hur	  mycket	  allmänheten	  brukar	  Bitcoin	  utan	  snarare	  
potentialen	  hos	  kryptovalutan	  som	  transaktionsmedel.	  Ett	  transaktionsmedel	  som	  går	  att	  
skicka	  mellan	  intressenter	  utan	  mellanhänder	  och	  på	  kort	  tid	  till	  hela	  världen	  är	  intressant	  
och	  bör	  ses	  som	  ett	  alternativ	  för	  ett	  företag	  som	  PayAzzo.	  Om	  ett	  system	  kan	  byggas	  kring	  
valutan	  där	  den	  endast	  agerar	  som	  transaktionsmedel	  och	  om	  det	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  
implementeras	  så	  finns	  stor	  potential.	  
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2.4	  Prissättningsmodeller	  
Att	  välja	  rätt	  typ	  av	  prissättningsmodell	  är	  en	  grundpelare	  för	  alla	  företag	  som	  jobbar	  med	  
någon	  typ	  av	  försäljning.	  Inkomstströmmen	  är	  direkt	  beroende	  av	  den	  modell	  man	  väljer	  
och	  det	  gäller	  att	  analysera	  marknaden	  och	  kunderna	  för	  att	  göra	  det	  möjligt	  att	  
effektivisera	  intäkterna	  och	  maximera	  vinsten	  utan	  att	  blotta	  sig	  för	  marknaden	  eller	  göra	  
produkten/tjänsten	  för	  dyr.	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  relevanta	  och	  beprövade	  prissättningsmodeller	  att	  presenteras.	  
Den	  aktuella	  branschen	  är	  lite	  speciell	  och	  på	  vissa	  sätt	  olik	  många	  andra	  marknader	  vilket	  
gör	  att	  några	  modeller	  direkt	  kan	  uteslutas.	  Till	  exempel	  så	  finns	  det	  inget	  lyx-‐	  eller	  
premiumsegment	  inom	  betaltjänster,	  företag	  vill	  ha	  billiga,	  enkla	  och	  effektiva	  lösningar.	  
Ett	  företag	  med	  en	  väl	  utarbetad	  tjänst	  som	  anses	  bättre	  än	  konkurrenternas	  kan	  däremot	  i	  	  
viss	  grad	  ge	  möjligheter	  till	  att	  ta	  ut	  ett	  prispremium	  och	  fortfarande	  klara	  sig	  bra.	  
	  
I	  föjande	  kapitel	  har	  informationen	  hämtats	  från	  (Hirai	  &	  Zwilling	  2011).	  
	  
2.4.1	  Erbjud	  produkten	  gratis	  och	  tjäna	  pengar	  på	  reklam	  
Nuförtiden	  en	  vanlig	  modell	  för	  applikationer,	  hemsidor	  och	  sociala	  medier.	  Man	  erbjuder	  
helt	  enkelt	  sin	  produkt	  eller	  tjänst	  gratis	  och	  driver	  intäkter	  genom	  reklam.	  Många	  stora	  
företag	  som	  exempelvis	  Facebook	  och	  Twitter	  följer	  modellen	  (Hirai	  &	  Zwilling	  2011).	  Det	  
är	  en	  svår	  modell	  att	  lyckas	  med	  och	  det	  krävs	  god	  publicitet	  för	  att	  få	  ut	  tillräckliga	  
intäkter.	  
	  
Den	  här	  prissättningsmodellen	  skulle	  i	  teorin	  kunna	  fungera	  men	  den	  säger	  emot	  hela	  
syftet	  med	  mikrotransaktioner	  där	  många	  hemsidor	  vill	  gå	  ifrån	  reklam	  och	  istället	  
finansiera	  med	  mikrotransaktioner.	  Den	  ger	  inte	  heller	  mer	  pengar	  om	  transaktionerna	  blir	  
större	  och	  man	  kan	  potentiellt	  mista	  intäkter.	  Om	  den	  ska	  övervägas	  så	  är	  det	  i	  
kombination	  med	  någon	  annan	  modell.	  
	  
2.4.2	  Erbjud	  produkten	  gratis	  med	  kostnad	  för	  tjänst	  
Denna	  modell	  handlar	  som	  det	  låter	  om	  att	  erbjuda	  produkten	  gratis	  och	  istället	  ta	  betalt	  
för	  tjänsten.	  Några	  exempel	  på	  tjänster	  som	  kan	  tas	  betalt	  för	  är	  installation,	  underhåll,	  
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träning,	  anpassning	  eller	  konsultering.	  Man	  använder	  även	  faktumet	  att	  tjänsten	  erbjuds	  
gratis	  som	  marknadsföring.	  Även	  den	  här	  modellen	  är	  vanlig	  hos	  webbaserade	  produkter,	  
speciellt	  sådanna	  med	  ”öppen	  källkod”	  (innebär	  att	  källkoden	  till	  ett	  program	  finns	  
tillgänglig	  för	  allmämheten	  att	  redigera,	  dela	  mm).	  
	  
Modellen	  är	  absolut	  en	  bra	  lösning	  för	  PayAzzo.	  I	  PayAzzos	  fall	  så	  skulle	  i	  så	  fall	  tjänsten	  
erbjudas	  gratis	  för	  att	  sedan	  på	  ett	  eller	  annat	  sett	  ta	  betalt	  för	  transaktionerna.	  Den	  
kombineras	  då	  med	  andra	  prissättningsmodeller.	  
	  
2.4.3	  Kostnadsbaserad	  prissättning	  
Prissättningen	  genom	  den	  kostnadsbaserade	  modellen	  bygger	  på	  kostnaderna,	  i	  detta	  fall	  
per	  transaktion.	  Kostnaderna	  beräknas	  och	  priset	  sätts	  efter	  det,	  utan	  hänsyn	  till	  
marknaden.	  Modellen	  användes	  mycket	  förr	  i	  tiden	  och	  kan	  anses	  vara	  aningen	  utdaterad	  i	  
många	  marknader.	  
	  
För	  PayAzzo	  är	  det	  kostnadsbaserade	  tänket	  inte	  helt	  fel.	  Den	  skulle	  till	  exempel	  kunna	  
implementeras	  som	  en	  fast	  avgift	  (på	  var	  enskild	  transaktion)	  i	  kombination	  med	  en	  rörlig	  
där	  den	  fasta	  avgiftens	  syfte	  är	  att	  täcka	  kostnaden	  på	  transaktionen	  medan	  den	  rörliga	  ska	  
bidra	  med	  vinsten.	  
	  
2.4.4	  Värdebaserad	  prissättning	  
Vid	  värdebaserad	  prissättning	  så	  utgår	  man	  från	  värdet	  man	  erbjuder	  kunden	  när	  man	  
sätter	  priset	  på	  sin	  tjänst	  eller	  produkt.	  Värdet	  kan	  vara	  både	  monetär	  eller	  funktionellt.	  
Nyckeln	  till	  att	  framgångsrikt	  implementera	  värdebaserad	  prissättning	  är	  att	  tydligt	  
demonstrera	  att	  företaget	  levererar	  betydligt	  högre	  värde	  än	  andra	  tillgängliga	  alternativ.	  
	  
Det	  här	  alternativet	  kan	  vara	  svårt	  att	  tillämpa	  för	  PayAzzo	  då	  det	  är	  svårt	  att	  exakt	  räkna	  
ut	  värdet	  som	  man	  tillhandahåller	  kunden.	  Om	  det	  ska	  användas	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  så	  kan	  
exempelvis	  extrafunktioner,	  tjänster	  eller	  snabbare	  transaktioner	  erbjudas	  tillsammans	  
med	  produkten	  och	  på	  så	  sätt	  möjliggöra	  ett	  premium	  på	  priset.	  Det	  är	  då	  viktigt	  att	  vara	  
tydlig	  i	  sin	  kommunikation	  med	  kunderna	  och	  påvisa	  att	  företaget	  erbjuder	  högre	  värde	  än	  
konkurrenterna.	  Som	  tidigare	  nämnt	  så	  är	  det	  svårt	  att	  placera	  sig	  i	  premiumsegmentet	  i	  
en	  marknad	  där	  det	  är	  låga	  kostnader	  som	  prioriteras,	  speciellt	  när	  det	  finns	  såpass	  stora,	  
dominerande	  och	  stabila	  aktörer	  tillgängliga.	  
	  
2.4.5	  Volymbaserad	  eller	  differentierad	  prissättning	  
Används	  ofta	  hos	  företag	  där	  produkterna	  säljs	  i	  olika	  omfång	  av	  olika	  köpare.	  
Volymbaserad	  prissättning	  kan	  till	  exempel	  fungera	  så	  att	  kunderna	  får	  en	  bestämd	  andel	  
rabatt	  vid	  en	  viss	  volym.	  Det	  är	  en	  vanlig	  metod	  som	  används	  mycket	  i	  B2B.	  Med	  
differentierad	  prissättning	  menas	  att	  man	  anpassar	  priset	  efter	  de	  olika	  kunderna,	  det	  kan	  
vara	  beroende	  av	  volym,	  köpkraft,	  värde	  för	  kund	  med	  mera.	  
	  
Att	  använda	  sig	  av	  volymbaserad	  prissättning	  är	  ett	  attraktivt	  alternativ	  för	  PayAzzo.	  Det	  
skapar	  incitament	  för	  kunden	  att	  nå	  en	  viss	  försäljningsvolym	  och	  det	  hjälper	  även	  
marknadsföringen.	  En	  differentierad	  prissättning	  är	  svårare	  att	  marknadsföra	  då	  man	  inte	  
kan	  visa	  upp	  exakta	  siffror	  på	  vad	  det	  kommer	  kosta	  då	  priset	  skräddarsys	  efter	  kunden.	  
Det	  är	  troligtvis	  ingen	  bra	  idé	  i	  den	  här	  marknaden	  speciellt	  eftersom	  en	  av	  nycklarna	  till	  
att	  lyckas	  är	  att	  ha	  ett	  stort	  klientel.	  
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2.4.6	  Marknadsbaserad	  prissättning	  
I	  marknader	  med	  hög	  konkurrenskraft,	  låg	  differentiering	  och	  där	  priser	  är	  tillgängliga	  för	  
alla	  marknadsaktörer,	  vilket	  det	  är	  i	  detta	  fall,	  så	  är	  priset	  bestämt	  främst	  genom	  utbud	  och	  
efterfrågan.	  Här	  kan	  företag	  som	  till	  exempel	  har	  gott	  rykte,	  erbjuder	  snabba	  leveranser	  
eller	  kanske	  en	  konkurrenskraftig	  returrätt	  ha	  möjligheten	  att	  ta	  ut	  ett	  prispremium.	  Om	  
du	  inte	  kan	  motivera	  en	  prissättning	  till	  ett	  premium	  så	  måste	  företaget	  lägga	  sig	  strax	  
under	  marknadspriset	  och	  bli	  ett	  lågkostnadsalternativ	  om	  det	  ska	  finnas	  en	  chans	  att	  
konkurrera.	  Modellen	  går	  alltså	  ut	  på	  att	  undersöka	  marknadspriset	  och	  sedan	  placera	  
priserna	  strax	  under,	  om	  inte	  ett	  prispremium	  tydligt	  kan	  motiveras.	  
	  
Det	  här	  är	  en	  strategi	  som	  	  vi	  antar	  kommer	  att	  användas	  då	  det	  ”spelar	  med”	  hela	  syftet	  till	  
projektet.	  Problemet	  som	  har	  identifierats	  är	  för	  höga	  kostnader	  vid	  små	  transaktioner	  och	  
PayAzzos	  affärsidé	  bygger	  på	  att	  lägga	  sig	  på	  ett	  lägre	  pris	  än	  marknaden,	  alltså	  
marknadsbaserad	  prissättning.	  
	  
2.4.7	  Funktionsbaserad	  prissättning	  
Funktionsbaserad	  prissättning	  går	  ut	  på	  att	  erbjuda	  en	  basprodukt	  till	  ett	  attraktivt	  pris	  för	  
att	  locka	  kunder.	  Utöver	  detta	  så	  erbjuds	  sedan	  olika	  typer	  av	  valfria	  uppgraderingar	  där	  
nya	  och	  bättre	  funktioner	  görs	  tillgängliga	  för	  kunden.	  Biltillverkare	  är	  kanske	  det	  mest	  
kända	  exemplet	  där	  modellen	  används.	  I	  det	  fallet	  erbjuds	  bilen	  med	  standardutrustning	  
med	  ytterligare	  alternativ	  att	  uppgradera	  däck,	  ljud	  och	  motor	  med	  mera.	  En	  viktig	  aspekt	  
att	  tänka	  på	  med	  modellen	  är	  att	  inte	  få	  kunderna	  att	  känna	  sig	  lurade	  och	  på	  så	  sätt	  stöta	  
bort	  dem.	  
	  
Funktionsbaserad	  prissättning	  kan	  vara	  en	  god	  idé	  för	  PayAzzo.	  Om	  inte	  annat	  är	  det	  något	  
som	  man	  i	  framtiden	  kan	  erbjuda	  kunderna.	  Ett	  exempel	  kan	  vara	  att	  man	  börjar	  erbjuda	  
tjänsten	  med	  tillägg	  så	  som	  betalning	  med	  andra	  medel	  än	  pengar	  eller	  en	  färdig	  ”plugin”	  
där	  man	  kan	  erbjuda	  sina	  konsumenter	  dagliga	  prenumerationer	  eller	  köp	  av	  krediter	  med	  
mera,	  istället	  för	  att	  endast	  erbjuda	  tjänsten	  som	  ett	  rent	  transaktionsverktyg.	  
	  
2.5	  Intervjuer	  
För	  att	  kunna	  besvara	  frågorna	  kring	  hur	  Payazzos	  betalningsmodell	  ska	  struktureras	  så	  
har	  kortare	  intervjuer	  med	  systemägare	  av	  hemsidor	  för	  nyheter/varorförsäljning	  
intervjuats	  kring	  hur	  de	  ser	  på	  tjänsten	  och	  eventuella	  lösningar.	  Ägare	  av	  två	  stycken	  
websidor	  innehållande	  onlinebetalningar	  intervjuades(se	  bilaga	  1).	  	  
	  
Något	  som	  efter	  dessa	  intervjuer	  blev	  tydligt	  är	  vikten	  av	  en	  “friktionsfri”	  process,	  minsta	  
lilla	  hinder	  eller	  krångel	  när	  det	  handlar	  om	  så	  här	  små	  belopp	  kommer	  leda	  till	  att	  kunden	  
avstår	  från	  att	  genomföra	  transaktionen(jfr	  mentala	  ”transaktionskostnader”	  [3.1.3]).	  	  
	  
Som	  tidigare	  forskning	  visat	  på	  så	  vill	  en	  systemägare	  knyta	  sina	  kunder	  kring	  till	  exempel	  
en	  prenumeration	  hellre	  än	  att	  ha	  en	  mikrobetalningslösning	  och	  så	  är	  även	  fallet	  med	  de	  
intervjuade.	  Kring	  hur	  tjänsten	  ska	  utformas	  för	  konsumenter	  står	  de	  intervjuade	  starkt	  
fast	  vid	  att	  köpprocessen	  får	  max	  vara	  att	  skriva	  in	  ett	  lösenord	  och	  att	  man	  inte	  ska	  
behöva	  föra	  över	  pengar	  till	  ett	  separat	  konto.	  Pengarna	  ska	  dras	  direkt	  från	  konsumentens	  
ordinära	  bankkonto,	  annars	  uppstår	  det	  ett	  för	  stort	  hinder	  för	  att	  genomföra	  köpet,	  
konsumenterna	  vill	  inte	  “låsa	  upp”	  sina	  pengar	  till	  en	  specifik	  tjänst.	   	  
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3.	  Genomförande	  
I	  projektets	  inledande	  fas	  fastställdes	  bakgrund,	  mål,	  avgränsningar,	  lösningsmetoder	  och	  
förväntad	  nytta.	  För	  att	  kunna	  besvara	  projektets	  mål	  inleddes	  arbetet	  med	  en	  
nulägesanalys	  för	  att	  få	  grepp	  om	  det	  aktuella	  kunskapsläget.	  Fakta	  samlades	  främst	  genom	  
vetenskapliga	  artiklar	  och	  rapporter.	  I	  och	  med	  den	  ständiga	  utvecklingen	  på	  internet	  
användes	  enbart	  artiklar	  och	  rapporter	  som	  högst	  var	  fem	  år	  gamla.	  Detta	  för	  att	  vara	  säkra	  
på	  att	  det	  insamlade	  materialet	  skulle	  innehålla	  den	  senaste	  tekniken.	  	  
	  
Utöver	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  rapporter	  samlades	  information	  på	  internet	  och	  genom	  
personliga	  intervjuer	  med	  potentiella	  kunder	  för	  PayAzzo.	  Från	  internet	  hämtades	  främst	  
fakta	  från	  aktuella	  konkurrenter/substituts	  egna	  hemsidor.	  I	  de	  personliga	  intervjuerna	  
ställdes	  frågor	  kring	  hur	  de	  som	  systemägare	  såg	  på	  mikrotransaktioner	  på	  internet.	  
	  
Vidare	  så	  granskades	  och	  analyserades	  det	  insamlade	  materialet	  för	  att	  slutligen	  mynna	  ut	  
i	  en	  slutsats	  och	  rekommendation.	  Analysen	  bestod	  delvis	  av	  en	  SWOT-‐analys	  samt	  en	  
analys	  kring	  de	  mål	  som	  framställts.	  SWOT-‐analysen	  utfördes	  för	  identifiera	  styrkor,	  
svagheter,	  möjligheter	  och	  hot	  med	  micropayments.	  På	  det	  sättet	  bildades	  en	  överblick	  
över	  marknaden.	  De	  analyser	  som	  har	  gjorts	  utgick	  från	  projektets	  insamlade	  fakta	  och	  
slutsatser	  har	  dragits	  utifrån	  detta.	  
	  
När	  det	  insamlade	  materialet	  granskades	  var	  det	  viktigt	  att	  analysera	  bakomliggande	  
faktorer	  till	  varför	  olika	  konkurrenter	  hade	  lyckats	  eller	  misslyckats,	  för	  att	  ta	  lärdom	  av	  
vad	  som	  gjordes	  bra	  eller	  mindre	  bra.	  	  
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4.	  Analys	  
	  
4.1	  SWOT-‐analys	  
För	  att	  på	  ett	  enklare	  och	  mera	  överskådligt	  vis	  analysera	  de	  olika	  betalningsmetoderna	  
kommer	  en	  SWOT-‐analys	  att	  göras.	  Syftet	  med	  att	  analysera	  den	  nuvarande	  situationen	  är	  
att	  identifiera	  styrkor,	  svagheter,	  möjligheter	  och	  hot	  (SWOT).	  En	  SWOT-‐analys	  genomförs	  
för	  att	  diskutera	  interna	  styrkor	  och	  svagheter	  samt	  externa	  möjligheter	  och	  hot	  som	  kan	  
påverka	  marknadsföringens	  prestanda	  i	  ett	  företag.	  En	  SWOT-‐analys	  kan	  hjälpa	  
marknadsförare	  att	  matcha	  styrkor	  med	  möjligheter	  och	  bidra	  med	  förståelse	  till	  hur	  
företaget	  ska	  försvara	  organisationen	  mot	  svagheter	  och	  hot	  under	  planeringen	  av	  
marknadsföringsplanen.	  
	  
I	  denna	  analys	  jämförs	  micropayments	  mot	  andra	  finansierande	  lösningar	  som	  kan	  ses	  som	  
substitut.	  Framförallt	  jämförs	  det	  mot	  prenumerationer	  och	  finansiering	  genom	  reklam.	  
Dessa	  är	  allmänt	  de	  vanligaste	  sätten	  för	  de	  flesta	  medier	  att	  idag	  driva	  intäkter	  idag.	  I	  vissa	  
fall	  beaktas	  även	  stora	  aktörer	  som	  t	  ex	  PayPal	  och	  Google	  Wallet	  på	  marknaden.	  
Marknaden	  domineras	  till	  stor	  del	  av	  dessa	  och	  anledningen	  till	  jämförelsen	  är	  mestadels	  
för	  att	  hitta	  möjligheter	  att	  exploatera.	  
	  
4.1.1	  Styrkor	  

• Ger	  konsumenten	  möjlighet	  att	  endast	  konsumera	  exklusivt	  selekterat	  material.	  
• Konsumenten	  slipper	  störas	  av	  reklam	  eller	  dylikt	  
• Opassande	  reklam	  kan	  avlägsnas	  
• Kan	  ge	  traditionell	  pappersmedia	  en	  möjlighet	  att	  ta	  betalt	  för	  selekterat	  material.	  
• Accepterad	  metod	  på	  mobila	  plattformar	  
• Går	  ej	  att	  blockera	  med	  tredjepartsprogram	  (Adblock)	  
• Är	  inte	  beroende	  av	  hemsidans	  trafik	  för	  att	  tjäna	  pengar	  på	  samma	  sätt	  som	  reklam	  

	  
Många	  aktörer	  på	  internet	  idag	  använder	  sig	  av	  prenumerationsbaserad	  betalningsmodell	  
för	  att	  konsumenten	  ska	  få	  tillgång	  till	  exklusivt	  selekterat	  material.	  Problematiken	  som	  
uppstår	  är	  att	  konsumenten	  då	  indirekt	  köper	  tillgång	  till	  allt	  material,	  även	  fast	  det	  bara	  är	  
ett	  fåtal	  till	  exempel	  artiklar	  som	  konsumenten	  finner	  intressanta.	  Här	  har	  en	  
micropaymentbaserad	  betalningsmodell	  ett	  stort	  övertag	  utifrån	  konsumentens	  perspektiv	  
då	  den	  endast	  behöver	  betala	  för	  exakt	  det	  material	  som	  efterfrågas.	  Idag	  finansieras	  även	  
stora	  delar	  av	  internet	  av	  reklam,	  även	  fast	  det	  finns	  en	  del	  problematik	  kring	  detta.	  Många	  
konsumenter	  uppfattar	  reklam	  som	  störande	  vilket	  sänker	  kvalitetsintrycket.	  En	  annan	  
aspekt	  kring	  reklam	  är	  att	  systemägare	  inte	  alltid	  själva	  kan	  styra	  vad	  för	  typ	  av	  reklam	  
som	  visas	  på	  hemsidan.	  Stora	  aktörer	  har	  säljavdelningar	  där	  man	  själva	  säljer	  
reklamplatser	  och	  kan	  således	  kontrollera	  vad	  för	  typ	  av	  reklam	  som	  visas,	  medan	  mindre	  
aktörer	  ofta	  går	  via	  ett	  annonsbolag.	  Här	  kan	  en	  problematik	  uppstå	  vad	  för	  typ	  av	  annons	  
som	  visas.	  En	  ytterligare	  aspekt	  kring	  en	  reklambaserad	  “betalningsmodell”	  är	  att	  det	  på	  
ett	  enkelt	  sätt	  många	  gånger	  för	  konsumenten	  går	  att	  blockera	  reklamen	  via	  ett	  
tredjepartsprogram	  som	  installeras	  på	  konsumententens	  dator,	  på	  så	  sätt	  tappar	  reklamen	  
sin	  verkan.	  Utifrån	  dessa	  aspekter	  har	  en	  ren	  micropaymentmodell	  ett	  övertag	  mot	  en	  ren	  
reklambaserad	  “betalningsmodell”	  då	  dessa	  typer	  av	  problem	  inte	  uppstår.	  	  
	  
Studier	  visar	  på	  att	  betalningsmodeller	  av	  micropaymenttyp	  är	  mera	  accepterad	  på	  mobila	  
plattformar	  samt	  hos	  unga.	  I	  och	  med	  tillväxten	  och	  tekniska	  utvecklingen	  av	  mobila	  
plattformar	  som	  har	  skett	  på	  senare	  tid	  anser	  projektgruppen	  att	  micropayments	  baserade	  
beräkningsmodeller	  kan	  spås	  en	  ljus	  framtid,	  då	  tillväxten	  tros	  öka	  ytterligare.	  
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4.1.2	  Svagheter	  

• Original	  sin-‐problematik	  kan	  uppstå	  
• Marknader	  är	  stundtals	  inte	  villiga	  att	  betala	  (det	  är	  svårt	  att	  ta	  betalt	  för	  

“allmänna”	  nyheter	  med	  mera.	  Aktörer	  som	  till	  stor	  del	  skriver	  denna	  typ	  av	  nyheter	  
kommer	  så	  svårt	  att	  sälja	  dess	  innehåll	  då	  konsumenten	  enkelt	  kan	  gå	  till	  en	  annan	  
aktör.	  För	  att	  kunna	  ta	  betalt	  för	  material	  på	  internet	  krävs	  någon	  form	  av	  
originalitet)	  

• Mentala	  transaktionskostnader	  
• Ej	  gratis	  för	  konsumenten	  
• Ej	  riktigt	  etablerat	  

	  
Den	  mentalitet	  som	  idag	  finns	  på	  internet	  är	  att	  till	  stora	  delar	  ska	  allt	  vara	  gratis.	  Här	  
uppstår	  ett	  problem	  kring	  micropayments	  då	  det	  för	  konsumenten	  inte	  blir	  gratis	  att	  
konsumera	  materialet.	  Utifrån	  detta	  perspektiv	  fungerar	  andra	  metoder	  bättre,	  till	  exempel	  
reklam,	  utlåning	  av	  datorkraft	  med	  mera	  då	  de	  för	  konsumenten	  blir	  gratis	  att	  konsumera.	  
En	  ytterligare	  svaghet	  som	  uppstår	  är	  att	  systemen	  kring	  micropayments	  är	  idag	  inte	  lika	  
väletablerat	  som	  andra	  metoder,	  framför	  allt	  reklam.	  Det	  är	  idag	  väldigt	  enkelt	  för	  en	  
systemägare	  att	  lägga	  in	  annonser	  på	  sin	  hemsida	  och	  det	  är	  en	  beprövad	  metod.	  Där	  av	  
kan	  reklam	  anses	  som	  ett	  säkrare	  alternativ	  än	  micropayments.	  	  
	  
Vidare	  aspekter	  som	  säger	  emot	  micropayment	  som	  betalningsmetod	  är	  problematiken	  
kring	  hög	  originalitet.	  För	  att	  kunna	  få	  konsumenten	  att	  ta	  beslutet	  att	  genomföra	  en	  
transaktion	  måste	  konsumenten	  känna	  att	  den	  inte	  kan	  få	  tag	  i	  samma	  material	  gratis	  hos	  
en	  annan	  aktör.	  Alldagliga	  nyheter	  blir	  därav	  mycket	  svåra	  att	  sälja	  via	  
micropaymentmetoder,	  så	  företag	  som	  till	  allt	  för	  stora	  delar	  sysslar	  med	  denna	  typ	  av	  
verksamhet	  kommer	  få	  svårt	  att	  nå	  lönsamhet	  med	  en	  enbart	  micropaymentbaserad	  
betalningsmetod,	  här	  är	  alternativ	  som	  till	  exempel	  reklam	  mera	  fördelaktigt.	  	  
	  
Mentala	  transaktionskostnader	  kan	  även	  som	  en	  bakomliggande	  faktor	  till	  varför	  
mikropaymentbaserad	  betalningsmetod	  är	  sämre	  lämpad	  än	  till	  exempel	  reklam.	  
Konsumenten	  kan	  uppfatta	  det	  “för”	  påfrestande	  att	  behöva	  tänka	  igenom	  om	  det	  är	  värt	  
att	  genomföra	  transaktionen	  och	  väljer	  istället	  att	  avstå	  helt.	  	  
	  
4.1.3	  Möjligheter	  

• Ökad	  tillväxt	  på	  internet	  skapar	  behov	  av	  enkla	  betalningslösnigar	  
• Tillväxt	  av	  mobila	  plattformar	  
• I	  och	  med	  pappersmediers	  nedgång	  börjar	  många	  tidningar	  gå	  över	  till	  digitala	  

format	  
• Kan	  utveckla	  befintliga	  marknader	  (donationer,	  spel	  med	  mera)	  
• Ökat	  utbud	  gör	  att	  konsumenter	  inte	  vill	  binda	  sig	  
• Höga	  avgifter	  hos	  de	  största	  konkurrenterna	  

	  
Eftersom	  alltmer	  distribution	  av	  alla	  typer	  av	  media	  stadigt	  övergår	  till	  internet	  så	  skapar	  
det	  behovet	  av	  att	  kunna	  ta	  betalt	  för	  tjänsterna	  på	  ett	  enkelt,	  säkert	  och	  funktionellt	  sätt.	  
Det	  finns	  en	  enorm	  marknad	  där	  enkla	  tjänster	  eller	  små	  bitar	  av	  information	  skulle	  kunna	  
erbjudas	  för	  små	  summor.	  Exempel	  är	  donationer,	  grafisk	  design,	  information	  om	  
personer,	  bilder,	  filmer,	  artiklar	  mm.	  Detta	  i	  takt	  med	  tillväxten	  av	  mobila	  plattformar	  och	  
internet	  leder	  till	  en	  ökad	  marknad	  för	  alla	  aktörer	  på	  internet.	  
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Allt	  fler	  företag	  som	  grundar	  sig	  i	  pappersmedia	  finner	  svårare	  och	  svårare	  att	  nå	  
lönsamhet	  med	  distribution	  av	  papperstidningar	  och	  har	  då	  börjat	  använda	  internet	  som	  
distributionskanal.	  Här	  ses	  en	  första	  potentiell	  marknad	  för	  PayAzzo.	  Tidningar	  som	  har	  
varit	  reklamfria	  kan	  tänkas	  vilja	  fortsätta	  på	  samma	  bana,	  för	  att	  då	  nå	  lönsamhet	  behöver	  
de	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  ta	  betalt	  för	  det	  publicerade	  materialet,	  exempelvis	  genom	  
micropayments	  eller	  prenumerationer.	  	  
	  
Vad	  som	  länge	  har	  varit	  micropayments	  akilleshäl	  är	  de	  höga	  transaktionskostnaderna.	  
Men	  i	  och	  med	  nya	  innovationer	  har	  dessa	  med	  tiden	  sänkts.	  Detta	  öppnar	  möjligheten	  för	  
nya	  marknader	  kring	  till	  exempel	  donationer	  och	  spel.	  Vid	  donationer	  kan	  det	  anses	  viktigt	  
att	  endast	  kunna	  donera	  enstaka	  kronor	  för	  att	  själva	  åtagandet	  inte	  ska	  bli	  för	  stort.	  Det	  är	  
många	  gånger	  bättre	  att	  få	  in	  ett	  flertal	  mindre	  summor	  än	  en	  stor.	  Vid	  spel	  kan	  en	  tjänst	  
likt	  PayAzzo	  skapa	  möjligheten	  till	  anonyma	  spelmarknader,	  där	  man	  kan	  ha	  en	  och	  samma	  
“plånbok”	  för	  flera	  olika	  aktörer.	  Denna	  typ	  av	  marknad	  är	  dock	  inte	  laglig	  i	  alla	  länder.	  
	  
Antal	  aktörer	  på	  internet	  ökar	  konstant	  och	  det	  medför	  även	  en	  ökning	  i	  utbud.	  Det	  stora	  
utbudet	  påverkar	  konsumenter	  på	  så	  sätt	  att	  det	  blir	  ”bortskämda”,	  de	  kan	  helt	  enkelt	  byta	  
hemsida	  eller	  söka	  på	  Google	  om	  de	  inte	  finner	  informationen	  som	  efterfrågas.	  Detta	  gör	  att	  
konsumenterna	  blir	  mindre	  benägna	  att	  knyta	  sig	  till	  en	  och	  samma	  hemsida.	  Varför	  knyta	  
sig	  till	  en	  websida	  när	  det	  finns	  X	  antal	  websidor	  inom	  samma	  område?	  Här	  har	  
micropayments	  en	  	  fördel	  gentemot	  prenumerationer.	  Om	  utvecklingen	  fortsätter	  så	  
kommer	  hemsidor	  som	  kan	  erbjuda	  micropayments	  istället	  för	  prenumerationer	  ha	  
potential	  att	  lyckas.	  Om	  man	  däremot	  väljer	  att	  se	  på	  situationen	  från	  systemägarnas	  sida	  
så	  vill	  de	  i	  en	  perfekt	  värld	  självklart	  ”låsa	  fast”	  kunderna	  genom	  prenumerationer.	  
Marknaden	  tillhör	  dock	  konsumenterna	  och	  ödet	  ligger	  i	  deras	  händer.	  Med	  allt	  detta	  i	  
åtanke	  så	  finns	  det	  en	  mycket	  kritisk	  punkt	  till	  att	  en	  lösning	  som	  erbjuder	  micropayments	  
ska	  fungera.	  Tjänsten	  måste	  erbjudas	  på	  i	  stort	  sett	  alla	  hemsidor,	  konsumenter	  vill	  inte	  
behöva	  signa	  upp	  på	  en	  ny	  tjänst	  vid	  varje	  hemsida.	  Det	  ska	  fungera	  överallt	  och	  gå	  snabbt	  
och	  smidigt.	  
	  
De	  två	  största	  aktörerna	  på	  ”the	  digital	  wallet	  market”	  är	  idag	  Paypal	  och	  Google	  wallet.	  De	  
dominerar	  idag	  marknaden,	  i	  synnerhet	  Paypal.	  Dessa	  företag	  har	  däremot	  avgifter	  som	  
förhindrar	  micropayments	  vilket	  öppnar	  upp	  en	  lucka	  på	  marknaden	  att	  exploatera.	  Som	  
tidigare	  nämnt	  i	  artikeln	  så	  ligger	  de	  fasta	  avgifterna	  på	  3,25kr	  med	  ett	  procentuellt	  tillägg	  
utöver	  det.	  Detta	  medför	  att	  det	  inte	  är	  lönsamt	  att	  ens	  befinna	  sig	  i	  närheten	  av	  
transaktioner	  runt	  4-‐5	  kronor.	  Därför	  kan	  en	  tjänst	  som	  kan	  erbjuda	  transaktioner	  från	  
ören	  upp	  till	  några	  kronor	  potentiellt	  lyckas	  slå	  sig	  in	  i	  marknaden.	  
	  
4.1.4	  Hot	  

• Konkurrensutsatt	  marknad	  med	  stora	  väletablerade	  företag	  
• Relativt	  ny	  bransch,	  svårt	  att	  spå	  framtiden.	  

	  
Som	  med	  all	  annan	  typ	  av	  handel,	  är	  handeln	  kring	  micropayments	  i	  beroende	  av	  
konjunkturläge	  och	  deflation.	  När	  lågkonjunktur	  och	  deflation	  uppstår	  väljer	  konsumenter	  
att	  hålla	  i	  sina	  pengar	  för	  att	  spara	  dem	  till	  bättre	  tider,	  vilket	  leder	  till	  en	  minskad	  handel.	  I	  
och	  med	  att	  det	  finns	  andra	  alternativ	  att	  tjäna	  pengar	  på	  internet	  till	  exempel	  reklam	  har	  
projektgruppen	  en	  teori	  att	  handeln	  kring	  micropayments	  minskar.	  Vad	  som	  dock	  
motsäger	  teorin	  är	  att	  någon	  måste	  betala	  för	  reklamen,	  vilket	  troligtvis	  även	  kommer	  leda	  
till	  en	  minskad	  marknad	  även	  här.	  
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Marknaden	  kring	  micropayments	  är	  en	  tuff	  marknad	  med	  stora	  redan	  väl	  etablerade	  
aktörer.	  Här	  finns	  företag	  som	  PayPal,	  Google,	  Apple	  med	  mera.	  Med	  så	  stora	  spelare	  så	  kan	  
marknaden	  ses	  som	  svår	  att	  penetrera.	  Google	  har	  på	  senare	  tid	  redan	  etablerat	  ett	  eget	  
system	  på	  en	  från	  början	  potentiell	  marknad	  för	  PayAzzo,	  youtube.com.	  Här	  används	  
Googles	  “Google	  Wallet”	  som	  betalningsmetod	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  exklusivt	  material.	  För	  
att	  lyckas	  penetrera	  denna	  marknad	  måste	  PayAzzo	  kunna	  erbjuda	  något	  annat	  eller	  göra	  
samma	  sak	  mycket	  bättre	  än	  Google	  Wallet	  för	  att	  slå	  sig	  in	  på	  denna	  enorma	  marknad.	  
Youtube.com	  är	  idag	  världens	  näst	  största	  sökmotor	  som	  ägs	  av	  Google	  som	  även	  äger	  
världens	  största	  sökmotor,	  google.com.	  (Stockholmmediafactory	  2015)	  
	  
Trender	  på	  internetbaserad	  verksamhet	  kommer	  och	  går	  väldigt	  fort	  i	  jämförelse	  med	  till	  
exempel	  verkstadsindustri.	  Detta	  gör	  att	  för	  att	  lyckas	  i	  denna	  bransch	  gäller	  det	  att	  
ständigt	  utvecklas	  vara	  innovativ	  och	  komma	  med	  nya	  idéer.	  
	  
4.1.5	  	  Sammanfattning	  
Det	  som	  projektgruppen	  anser	  är	  de	  största	  styrkorna	  är	  ”ger	  konsumenten	  möjlighet	  att	  
endast	  konsumera	  exklusivt	  selekterat	  material”	  samt	  ”opassande	  reklam	  kan	  avlägsnas”.	  
Själva	  ideén	  med	  Payazzo	  skapades	  ur	  behovet	  av	  att	  kunna	  konsumera	  exklusivt	  
selekterat	  material	  istället	  för	  att	  behöva	  betala	  mer	  än	  vad	  man	  efterfrågar	  genom	  att	  
binda	  upp	  sig	  med	  prenumerationer.	  Här	  kan	  micropayments	  erbjuda	  en	  skräddarsydd	  
lösning	  och	  det	  ses	  som	  en	  av	  de	  största	  styrkorna.	  Problemet	  av	  att	  behöva	  ha	  opassande	  
eller	  för	  mycket	  reklam	  på	  sina	  hemsidor	  är	  nuförtiden	  ett	  vanligt	  fenomen	  och	  även	  här	  
ser	  projektgruppen	  att	  micropayments	  har	  en	  god	  slagkraftighet.	  En	  hemsida	  kan	  med	  
micropayments,	  istället	  för	  att	  visa	  reklam,	  gå	  över	  till	  att	  erbjuda	  sina	  kunder	  materialet	  
för	  en	  liten	  summa	  pengar.	  
	  
”Ökad	  tillväxt	  på	  internet	  skapar	  behov	  av	  enkla	  betalningslösnigar”	  är	  en	  möjlighet	  som	  
projektgruppen	  anser	  tilltala	  micropaymentsbranschen.	  Då	  tillväxten	  på	  internet	  ständigt	  
ökar	  och	  fler	  och	  fler	  samtidigt	  väljer	  att	  gå	  över	  och	  erbjuda	  sina	  tjänster	  och	  produkter	  
digitalt	  så	  kommer	  fler	  olika	  typer	  av	  betallösningar	  att	  behövas	  för	  att	  täcka	  alla	  
återförsäljares	  efterfrågan.	  Detta	  i	  sin	  tur	  medför	  att	  utbudet	  på	  internet	  ständigt	  
ökar.	  ”Ökat	  utbud	  gör	  att	  konsumenter	  inte	  vill	  binda	  sig”	  är	  då	  en	  annan	  möjlighet	  som	  
projektgruppen	  tror	  kommer	  bidra	  till	  en	  ökad	  efterfrågan	  på	  micropayments.	  
	  
Projektgruppen	  tror	  att	  de	  största	  hinderna	  kommer	  att	  vara	  ”Marknader	  är	  stundtals	  inte	  
villiga	  att	  betala”	  och	  ”Ej	  gratis	  för	  konsumenten”.	  En	  marknad	  som	  till	  exempel	  
internetbaserade	  tidningar	  kommer	  att	  stöta	  på	  en	  del	  problem	  om	  de	  plötsligt	  ska	  börja	  ta	  
betalt	  för	  material	  som	  sedan	  tidigare	  var	  gratis.	  Konsumenterna	  på	  marknaden	  har	  under	  
ett	  flertalet	  år	  vant	  sig	  att	  inte	  behöva	  betala	  för	  att	  ”surfa”	  runt	  och	  läsa	  nyheter.	  Detta	  går	  
även	  under	  punkten	  ”Original	  sin-‐problematik	  kan	  uppstå”.	  Eftersom	  nyheterna	  efter	  
introduktionen	  av	  micropayments	  plötsligt	  kostar	  pengar	  kan	  konsumenterna	  då	  välja	  att	  
byta	  webbsida	  till	  en	  annan	  som	  erbjuder	  nyheterna	  gratis	  men	  med	  reklam,	  alltså	  ”Ej	  
gratis	  för	  konsumenten”.	  Viktigt	  är	  här	  att	  bara	  ta	  betalt	  för	  exlusivt	  eller	  originellt	  material	  
som	  konkurrenter	  inte	  erbjuder.	  
	  
Hotet	  från	  de	  stora	  och	  väletablerade	  företagen	  kommer	  alltid	  att	  vara	  närvarande	  och	  
risken	  finns	  att	  de	  släpper	  liknande	  tjänster	  vilket	  kommer	  konkurrera	  ut	  de	  mindre	  
aktörerna.	  Även	  fast	  ett	  företag	  erbjuder	  en	  billigare	  tjänst	  så	  är	  det	  svårt	  att	  rubba	  på	  så	  
pass	  etablerade	  företag	  som	  till	  exempel	  Paypal.	  
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4.2	  Analys	  av	  frågeställningar	  
I	  detta	  kapitel	  analyseras	  varje	  delpunkt	  i	  de	  uppsatta	  målen	  för	  att	  sedan	  kunna	  mynna	  ut	  i	  en	  
konkret	  slutsats.	  
	  
4.2.1	  Hantera	  kundernas	  pengar	  
Efter	  de	  studier	  som	  projektgruppen	  har	  gjort	  finner	  projekgruppen	  två	  olika	  typer	  av	  
lösningar	  på	  hur	  transaktionen	  mellan	  konsuemet	  och	  kund	  skall	  ske:	  

• Överföring	  till	  dedikerat	  PayAzzokonto	  
• Direkt	  koppling	  till	  befintligt	  bankkonto	  

	  
Med	  överföring	  till	  dedikerat	  PayAzzokonto	  menas	  att	  konsumenten	  först	  måste	  föra	  över	  i	  
sammanhanget	  en	  lite	  större	  summa	  till	  ett	  dedikerat	  PayAzzokonto	  som	  sedan	  kan	  
används	  som	  en	  virtuell	  plånbok	  för	  att	  genomföra	  transaktioner,	  likt	  systemet	  som	  finns	  
kring	  kontantkort	  för	  mobiltelefoner.	  Det	  andra	  alternativet	  “direkt	  koppling	  till	  befintligt	  
bankkonto”	  innebär	  att	  pengarna	  direkt	  dras	  från	  konsumentens	  ordinära	  bankkonto	  likt	  
till	  exempel	  PayPal.	  
	  	  
Utifrån	  de	  studier	  som	  gjorts	  drar	  projektgruppen	  slutsatsen	  att	  pengarna	  så	  långt	  det	  går	  
inte	  ska	  behöva	  föras	  över	  till	  ett	  dedikerat	  PayAzzokonto.	  Pengarna	  ska	  direkt	  dras	  från	  
konsumentens	  ordinära	  bankkonto.	  Att	  behöva	  göra	  en	  separat	  överföring	  kan	  leda	  till	  för	  
stora	  mentala	  transaktionskostnader	  för	  konsumenten,	  då	  de	  överförda	  pengarna	  kan	  ses	  
som	  låsta/redan	  spenderade.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  den	  första	  transaktionen	  uppfattas	  
kosta	  hela	  beloppet	  av	  överföringen	  till	  PayAzzokontot,	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  konsumenten	  
avstår	  får	  att	  göra	  köpet	  då	  det	  uppfattas	  för	  dyrt	  även	  om	  själva	  köpbeloppet	  är	  lågt.	  Vad	  
som	  även	  bör	  tas	  i	  akt	  kring	  överföring	  till	  ett	  separat	  PayAzzokonto	  är	  faktumet	  att	  det	  till	  
en	  början	  kommer	  finnas	  ett	  mindre	  antal	  företag	  som	  accepterar	  payazzo	  som	  
betalningsmetod,	  vilket	  kan	  leda	  till	  ett	  extra	  incitament	  till	  att	  konsumenten	  inte	  vill	  föra	  
över	  pengarna	  till	  ett	  dedikerat	  PayAzzokonto	  och	  således	  skapa	  ett	  minskat	  intresse	  kring	  
PayAzzo.	  
	  
Om	  det	  på	  grund	  av	  tekniska	  skäl	  inte	  går	  att	  ha	  en	  direkt	  koppling	  till	  ett	  dedikerat	  
payazzokonto	  anser	  projektgruppen	  att	  någon	  form	  av	  morot	  för	  konsumenten	  till	  att	  föra	  
över	  pengar	  till	  ett	  dedikerat	  PayAzzokonto	  ska	  finnas.	  Detta	  kan	  förslagsvis	  vara	  i	  form	  av	  
insättningsbonusar	  eller	  räntor	  till	  exempel.	  Även	  fast	  lösningen	  enligt	  projektgruppens	  
slutsatser	  inte	  är	  lika	  attraktiv	  som	  “direkt	  koppling	  till	  befintligt	  bankkonto”	  så	  kan	  
möjligheten	  att	  erbjuda	  avkastning	  på	  konsumenternas	  pengar	  ändå	  locka	  användare.	  
Payazzokontot	  kan	  på	  det	  här	  sättet	  liknas	  vid	  ett	  vanligt	  konto	  med	  ränta	  hos	  en	  bank.	  
Detta	  är	  en	  lösning	  för	  att	  skapa	  ett	  incitament	  för	  användarna	  att	  göra	  en	  överföring	  till	  
det	  dedikerade	  kontot.	  
	  
Den	  faktiska	  transaktionen	  kan	  sedan	  även	  ske	  på	  två	  olika	  sätt:	  

• Ordinär	  valuta	  
• kryptovaluta/Bitcoin	  

	  
Med	  ordinär	  valuta	  menas	  att	  konsumentens	  pengar	  inte	  växlas	  om	  till	  annan	  valuta,	  de	  
används	  som	  ett	  direkt	  betalmedel.	  Det	  andra	  alternativet	  är	  att	  använda	  en	  kryptovaluta,	  
bitcoin	  som	  överföringsvaluta.	  Med	  detta	  menas	  att	  när	  konsumenten	  gör	  ett	  köp	  så	  växlas	  
automatiskt	  konsumentens	  pengar	  över	  till	  bitcoins	  för	  att	  sedan	  växlas	  tillbaka	  till	  en	  
ordinär	  valuta	  när	  de	  når	  kunden.	  	  
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Med	  tanke	  på	  att	  projekgruppen	  inte	  har	  fått	  ta	  del	  av	  PayAzzos	  tekniska	  lösning	  kan	  inget	  
alternativ	  direkt	  rekommenderas.	  Vad	  som	  ses	  som	  fördelar	  med	  att	  använda	  bitcoin	  som	  
överföringsvaluta	  är	  dess	  extremt	  låga	  transaktionskostnader	  och	  snabba	  
transaktionstider.	  Bitcoin	  har	  som	  nämt	  en	  del	  begränsningar	  till	  exempel	  dess	  volalitet,	  
men	  om	  pengarna	  endast	  är	  i	  bitcoinvalutan	  under	  ett	  fåtal	  sekunder	  så	  kan	  valutans	  
volalitet	  försummas,	  för	  att	  sedan	  kunna	  återgå	  till	  en	  ordinär	  valuta.	  
	  
	  
	  
4.2.2	  Prissättning	  av	  tjänst	  
Analysen	  bygger	  på	  teorin	  som	  har	  hämtats	  in	  under	  projektets	  gång	  samt	  till	  viss	  del	  av	  
olika	  ställningstaganden	  mot	  den	  överlägsne	  marknadsledaren	  PayPal.	  PayPal	  är	  den	  
största	  konkurrenten	  och	  det	  är	  därför	  angeläget	  att	  jämföra	  sig	  med	  dem	  och	  till	  viss	  del	  
utgå	  från	  deras	  betalmodell	  i	  analysen.	  
	  
Det	  finns	  några	  olika	  typer	  av	  prismodeller	  som	  används	  inom	  branschen.	  Några	  exempel	  
är	  att	  ta	  en	  fast	  avgift	  på	  alla	  transaktioner,	  exempelvis	  1kr,	  att	  ta	  en	  rörlig	  avgift	  på	  alla	  
transaktioner,	  exempelvis	  5%	  på	  beloppet	  och	  vidare	  så	  finns	  det	  olika	  kombinationer	  
mellan	  dessa.	  En	  del	  modeller	  har	  konstanta	  avgifter	  medan	  andra	  förändras	  med	  volym,	  
pris	  i	  en	  trappstruktur	  eller	  exponentiellt.	  
	  
Om	  man	  vänder	  blicken	  mot	  konkurrenterna	  så	  finns	  det	  lite	  olika	  modeller	  som	  används.	  
Den	  vanligaste	  modellen	  och	  det	  som	  de	  stora	  aktörerna	  Google	  Wallet	  och	  PayPal	  
använder	  sig	  av	  är	  en	  mix	  av	  rörliga	  och	  fasta	  avgifter.	  Som	  tidigare	  uttryckt	  så	  ligger	  deras	  
avgifter	  i	  bästa	  fall	  för	  en	  storskalig	  aktör	  på	  3,25	  kr	  plus	  den	  rörliga	  delen	  på	  1,9%	  som	  
lägst	  (Paypal.se	  2015).	  Konsekvenserna	  av	  detta	  system	  blir	  att	  alla	  transaktioner	  som	  är	  
högst	  3,25kr	  helt	  kan	  uteslutas	  vinstmässigt,	  vidare	  kan	  man	  konstatera	  att	  priset	  på	  en	  
produkt	  troligtvis	  måste	  upp	  en	  bra	  bit	  över	  den	  fasta	  avgiften	  för	  att	  den	  ens	  ska	  bli	  
lönsam,	  om	  den	  inte	  har	  extremt	  bra	  marginaler.	  Detta	  öppnar	  upp	  en	  lucka	  på	  marknaden	  
som	  verken	  PayPal	  eller	  Google	  Wallet	  verkar	  vilja	  täppa	  igen.	  Det	  kan	  förstås	  då	  båda	  
aktörerna	  redan	  omsätter	  extremt	  stora	  pengar	  genom	  de	  större	  transaktionerna	  och	  om	  
de	  skulle	  sänka	  sina	  avgifter	  för	  att	  komma	  åt	  de	  riktigt	  låga	  transaktionerna	  så	  skulle	  de	  
samtidigt	  tappa	  en	  stor	  del	  av	  avgifterna	  från	  de	  större	  transaktionerna.	  Det	  är	  i	  detta	  
segment	  som	  PayAzzo	  vill	  positionera	  sig.	  
	  
De	  fasta	  och	  rörliga	  avgifterna	  har	  lite	  olika	  egenskaper	  och	  påverkar	  därmed	  kunderna	  
och	  konsumenterna	  på	  lite	  olika	  sätt.	  En	  fast	  avgift	  sätts	  som	  en	  nedre	  begränsning	  för	  
transaktioner.	  En	  sådan	  kan	  till	  exempel	  sättas	  för	  att	  täcka	  sina	  kostnader	  eller	  säkerställa	  
en	  bestämd	  avgift	  så	  att	  man	  inte	  ska	  kunna	  utnyttjas	  via	  många	  små	  transaktioner	  och	  på	  
så	  sätt	  få	  ut	  en	  mindre	  marginal.	  Den	  rörliga	  avgiften	  används	  som	  ett	  säkerställande	  av	  en	  
viss	  andel	  av	  transaktionsbeloppet.	  Man	  bestämmer	  helt	  enkelt	  vilken	  marginal	  man	  vill	  ha	  
genom	  den	  rörliga	  avgiften.	  Den	  är	  viktig	  att	  använda	  för	  att	  inte	  utnyttjas	  via	  mycket	  stora	  
transaktionsbelopp.	  De	  kunderna	  som	  vill	  ha	  en	  tjänst	  för	  främst	  mikrotransaktioner	  
kommer	  framförallt	  att	  titta	  på	  de	  fasta	  avgifterna	  medan	  de	  kunder	  som	  vill	  ha	  en	  tjänst	  
för	  framförallt	  stora	  transaktionsbelopp	  kommer	  att	  titta	  på	  de	  rörliga	  avgifterna	  
(Nieuwenhuis	  Lambert	  J	  2009).	  Härmed	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  den	  fasta	  avgiften	  måste	  
vara	  konkurrenskraftig	  för	  PayAzzo	  om	  företaget	  ska	  kunna	  utmana	  konkurrenterna	  om	  
marknadsandelar.	  
	  
Prissättningsmodellerna	  som	  projektgruppen	  anser	  lämpliga	  för	  PayAzzo	  är	  ”Produkten	  
gratis	  med	  kostnad	  för	  tjänst”,	  ”Kostnadsbaserad	  prissättning”,	  ”Volymbaserad	  
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prissättning”	  samt	  ”Marknadsbaserad	  prissättning”.	  ”Produkten	  gratis	  med	  kostnad	  för	  
tjänst”	  är	  en	  bra	  lösning	  för	  att	  få	  ut	  tjänsten	  på	  marknaden.	  Eftersom	  tjänsten	  bygger	  på	  
att	  många	  använder	  den	  så	  kan	  det	  vara	  ett	  bra	  beslut	  att	  implementera	  modellen	  då	  den	  
öppnar	  upp	  möjligheter	  för	  kunderna	  att	  prova	  tjänsten	  utan	  risk.	  Den	  största	  delen	  av	  
intäkterna	  kommer	  ändå	  att	  flyta	  in	  via	  avgifterna.	  Med	  ”Kostnadsbaserad	  prissättning”	  
menas	  att	  en	  fast	  avgift	  kan	  sättas	  för	  att	  precis	  täcka	  de	  transaktionskostnaderna	  PayAzzo	  
har.	  Avgiften	  agerar	  då	  som	  en	  försäkring	  så	  att	  man	  aldrig	  kan	  förlora	  pengar	  för	  att	  en	  
transaktion	  är	  för	  liten.	  Om	  kostnaderna	  är	  extremt	  låga	  i	  jämförelse	  med	  marknaden	  kan	  
således	  en	  lite	  högre	  avgift	  sättas	  men	  det	  är	  då	  väldigt	  viktigt	  att	  avgiften	  fortfarande	  
ligger	  på	  en	  låg	  nivå	  med	  anledning	  av	  begränsningarna	  som	  de	  fasta	  avgifterna	  tillför.	  
”Volymbaserad	  prissättning”	  är	  ett	  bra	  sätt	  för	  att	  skapa	  incitament	  för	  kunderna	  att	  sälja	  
mer.	  Det	  skulle	  likt	  PayPal	  användas	  genom	  att	  erbjuda	  kunden	  en	  reducerad	  rörlig	  avgift	  
när	  kunden	  når	  vissa	  bestämda	  omsättningsnivåer.	  Eftersom	  kunderna	  även	  utan	  
incitament	  genom	  reducerad	  avgift	  kommer	  att	  försöka	  maximera	  sin	  försäljning	  så	  kan	  det	  
diskuteras	  ifall	  den	  volymbaserade	  prissättningen	  är	  nödvändig.	  Projektgruppen	  anser	  att	  
det	  kan	  vara	  ett	  bra	  sätt	  att	  locka	  till	  sig	  stora	  aktörer.	  ”Marknadsbaserad	  prissättning”	  ska	  
implementeras	  genom	  att	  titta	  på	  de	  övriga	  aktörernas	  avgifter	  och	  lägga	  sig	  strax	  under.	  
Detta	  är	  möjligt	  i	  och	  med	  att	  alla	  avgifter	  hos	  konkurrenterna	  finns	  tillgängliga	  för	  
allmänheten.	  I	  detta	  fall	  är	  det	  den	  rörliga	  avgiften	  som	  behandlas.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  
inte	  sätta	  den	  för	  lågt	  då	  den	  kommer	  att	  agera	  inkomstkälla	  i	  denna	  modell,	  det	  måste	  
hållas	  i	  åtanke.	  
	  
PayAzzo	  kommer	  att	  utföra	  en	  marknadspenetration	  genom	  att	  erbjuda	  lägre	  kostnader	  än	  
konkurrenterna	  och	  på	  så	  sätt	  plocka	  åt	  sig	  marknadsandelar.	  En	  avgränsning	  i	  projektet	  är	  
att	  inte	  gå	  in	  för	  mycket	  på	  den	  tekniska	  lösningen	  och	  projektgruppen	  har	  heller	  inte	  tagit	  
del	  av	  lösningen	  eller	  vad	  kostnaden	  för	  en	  transaktion	  kommer	  att	  vara.	  Det	  är	  därför	  
mycket	  svårt	  att	  presentera	  exakta	  siffror	  på	  vad	  som	  rekommenderas	  angående	  avgifter	  
då	  de	  till	  stor	  del	  bygger	  på	  kostnaderna.	  Projektgruppen	  har	  valt	  att	  rekommendera	  
PayAzzo	  till	  att	  använda	  sig	  av	  en	  kombination	  av	  fasta	  samt	  rörliga	  avgifter,	  där	  den	  fasta	  
avgiften	  endast	  täcker	  kostnaden	  för	  att	  i	  så	  liten	  utsträckning	  som	  möjligt	  avgränsa	  de	  
minsta	  möjliga	  transaktionerna.	  På	  detta	  sätt	  kommer	  tjänsten	  åtminstone	  prismässigt	  att	  
bli	  attraktiv.	  
Vid	  den	  rörliga	  avgiften	  har	  man	  mer	  frihet	  då	  den	  inte	  har	  samma	  påverkan	  på	  
micropayments	  som	  den	  fasta	  avgiften.	  Det	  kan	  av	  marknadsföringsmässiga	  orsaker	  vara	  
bra	  att	  inte	  överstiga	  PayPals	  högsta	  avgift	  på	  3,4%.	  Det	  är	  dock	  den	  rörliga	  avgiften	  som	  
kommer	  att	  vara	  inkomstkällan	  så	  den	  får	  inte	  sättas	  för	  låg.	  Även	  om	  tjänstens	  rörliga	  
avgift	  inte	  kommer	  att	  vara	  mindre	  än	  PayPals	  så	  kommer	  tjänsten	  ända	  att	  vara	  betydligt	  
mer	  attraktiv	  för	  mikrotransaktioner	  då	  den	  fasta	  avgiften	  kommer	  vara	  mycket	  lägre.	  
	  
Alternativet	  att	  erbjuda	  två	  stycken	  betalmöjligheter	  har	  även	  tagits	  upp	  i	  projektet.	  Det	  
ena	  är	  det	  traditionella	  sättet	  med	  vanliga	  valutor	  medan	  det	  andra	  är	  en	  lösning	  med	  
Bitcoin	  som	  transaktionsmedel.	  Anledningen	  är	  den	  extremt	  låga	  transaktionskostnaden	  
som	  går	  att	  nå	  med	  Bitcoin.	  Om	  det	  skulle	  vara	  så	  att	  den	  traditionella	  lösningen	  
kompletteras	  med	  ett	  Bitcoinalternativ	  så	  kan	  olika	  avgifter	  erbjudas.	  Om	  Bitcoinlösningen	  
utförs	  på	  ett	  bra	  sätt	  så	  kommer	  den	  med	  all	  sannolikhet	  vara	  den	  billigare	  lösningen	  och	  
för	  att	  styra	  kunderna	  till	  det	  alternativet	  så	  kan	  en	  billigare	  fast	  avgift	  erbjudas.	  PayAzzo	  
kan	  sedan	  välja	  riktning	  i	  takt	  med	  vad	  för	  lösning	  som	  företaget	  tycker	  fungerar	  bäst	  och	  
beroende	  på	  hur	  Bitcoin	  utvecklas	  med	  tanke	  på	  acceptans	  bland	  konsumenter	  med	  mera.	  
	  
Andra	  alternativ	  som	  har	  behandlats	  i	  projektet	  är	  till	  exempel	  att	  ta	  betalt	  via	  datorkraft	  
eller	  enkäter.	  Projektgruppen	  har	  gjort	  bedömningen	  att	  det	  till	  största	  del	  är	  upp	  till	  
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kunden	  att	  avgöra	  om	  de	  vill	  ta	  betalt	  med	  dessa	  alternativa	  lösningar	  och	  därmed	  
implementera	  det.	  Det	  kan	  dock	  vara	  något	  som	  i	  framtiden	  kan	  vara	  attraktivt	  att	  lägga	  till	  
i	  sitt	  erbjudande	  åt	  sina	  kunder	  för	  att	  erbjuda	  en	  mer	  komplett	  lösning.	  Den	  kan	  då	  till	  
exempel	  erbjudas	  som	  en	  ”funktionsbaserad	  prissättning”.	  
	  
	  
4.2.3	  Vad	  ska	  PayAzzo	  erbjuda	  för	  lösningar	  
I	  faktainsamlingen	  behandlades	  olika	  typer	  av	  betalningslösningar	  för	  att	  få	  en	  bredare	  
kunskap	  av	  marknaden.	  Projektgruppen	  har	  valt	  att	  endast	  behandla	  området	  kring	  
micropayments	  som	  anses	  som	  mest	  relevant	  samt	  har	  valt	  att	  dela	  in	  området	  i	  två	  olika	  
avseenden	  av	  marknader:	  
	  

• Donationer	  
• Köp	  av	  content	  

	  
Vad	  de	  gjorda	  studierna	  säger	  är	  vikten	  av	  en	  friktionsfri	  process,	  både	  gällande	  donationer	  
och	  köp	  av	  content.	  Projektgruppen	  anser	  att	  just	  detta	  område	  är	  en	  av	  de	  absolut	  
viktigaste	  aspekterna	  kring	  en	  lyckad	  betalningsmodell	  för	  PayAzzo.	  Med	  en	  friktionsfri	  
process	  menas	  att	  processen	  inte	  ska	  genomgå	  några	  slags	  hinder	  eller	  oklarheter,	  då	  detta	  
med	  stor	  sannolikhet	  kan	  leda	  till	  en	  avbruten/ej	  genomförd	  transaktion.	  Detta	  kan	  till	  
exempel	  innebära	  att	  behöva	  skriva	  in	  sitt	  kreditkortsnummer,	  använda	  bankid,	  SMS-‐
verifiering	  med	  mera.	  
	  
Kring	  donationer	  är	  detta	  extra	  viktigt	  då	  konsumenten	  i	  sig	  indirekt	  inte	  får	  ut	  någon	  
vara/tjänst	  av	  handlingen,	  vilket	  lätt	  kan	  leda	  till	  en	  ej	  genomförd	  transaktion	  vid	  
eventuella	  problem.	  Projektgruppen	  föreslår	  gällande	  donationer	  av	  mindre	  belopp	  att	  det	  
endast	  ska	  krävas	  ett	  klick	  på	  en	  knapp	  med	  ett	  donationsbelopp,	  samt	  en	  konfirmation,	  
alltså	  att	  lösenord	  icke	  efterfrågas.	  För	  att	  höja	  säkerheten	  vid	  eventuella	  datainbrott	  eller	  
liknande	  kan	  ett	  maxbelopp	  per	  tidsenhet	  sättas,	  var	  på	  om	  detta	  överskrids	  kommer	  
ytterligare	  verifiering	  att	  krävas	  för	  att	  skydda	  konsumenten	  mot	  bedrägerier.	  Detta	  kan	  på	  
mobila	  enheter	  till	  exempel	  vara	  fingeravtrycksläsning	  och	  för	  datorer	  ett	  lösenord.	  Vid	  
donationer	  av	  belopp	  över	  en	  specifik	  gräns	  kommer	  alltid	  en	  verifiering	  att	  krävas,	  för	  att	  
ge	  en	  högre	  säkerhet.	  För	  att	  göra	  processen	  kring	  donationer	  så	  smidig	  som	  möjligt	  
rekommenderar	  projektgruppen	  att	  PayAzzo	  ska	  tillhandahålla	  färdiga	  “plugins”	  (färdiga	  
applikationer	  för	  enkel	  implementering)	  för	  både	  web	  och	  mobil	  där	  systemägaren	  själv	  
kan	  lägga	  in	  knappar	  som	  direkt	  visar	  några	  rimliga	  donationsbelopp	  så	  att	  konsumenten	  
inte	  ska	  behöva	  skriva	  in	  beloppet	  själv.	  Möjligheten	  att	  konsumenten	  själv	  ska	  kunna	  välja	  
önskat	  belopp	  kan	  även	  finnas	  som	  alternativ,	  men	  varje	  steg	  som	  kan	  skalas	  bort	  från	  
processen	  är	  oerhört	  viktig	  för	  att	  uppnå	  en	  så	  smidig	  process	  som	  möjligt,	  för	  att	  öka	  
inkomsterna.	  
	  
Vid	  köp	  av	  content	  kan	  samma	  typ	  av	  lösning	  erbjudas	  kring	  transaktioner	  av	  mindre	  
belopp	  för	  att	  underlätta	  betalningsprocessen,	  medan	  transaktioner	  av	  högre	  belopp	  även	  
här	  ska	  kräva	  någon	  form	  av	  verifiering.	  Här	  rekommenderar	  projektgruppen	  att	  PayAzzo	  
ska	  tillhandahålla	  med	  färdiga	  “plugins”	  som	  på	  ett	  så	  enkelt	  sätt	  som	  möjligt	  för	  
systemägaren	  att	  implementera	  tjänsten.	  Projektgruppen	  anser	  att	  ju	  enklare	  tjänsten	  är	  
att	  implementera	  desto	  flera	  systemägare	  kommer	  att	  välja	  att	  göra	  det.	  
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4.3	  Slutsats	  
PayAzzos	  kunders	  pengar	  ska	  hanteras	  genom	  koppling	  med	  konsumentens	  ordinära	  
bankkonto.	  Detta	  gör	  att	  fler	  kunder	  väntas	  vilja	  använda	  tjänsten	  då	  inga	  pengar	  kommer	  
att	  låsas	  till	  ett	  dedikerat	  Payzzo	  konto	  vilket	  är	  något	  många	  konsumenter	  vill	  avstå	  ifrån.	  
	  
Prissättningsmodellerna	  som	  projektgruppen	  anser	  lämpliga	  för	  PayAzzo	  är	  ”Produkten	  
gratis	  med	  kostnad	  för	  tjänst”,	  ”Kostnadsbaserad	  prissättning”	  samt	  ”Marknadsbaserad	  
prissättning”.	  Vidare	  bör	  PayAzzo	  använda	  sig	  av	  en	  fast	  avgift	  för	  att	  täcka	  den	  fasta	  
kostnaden	  per	  transaktion	  samt	  en	  rörlig	  för	  att	  skapa	  vinstmarginal.	  Den	  rörliga	  avgiften	  
får	  inte	  heller	  vara	  för	  hög	  men	  bör	  ligga	  någonstans	  runt	  3-‐5%	  för	  att	  tjänsten	  ska	  vara	  
konkurrenskraftig.	  För	  att	  tjänsten	  ska	  få	  genomslag	  måste	  den	  fasta	  avgiften	  vara	  lägre	  än	  
dagens	  standard	  hos	  andra	  aktörer.	  
	  
Projektgruppen	  anser	  att	  PayAzzo	  bör	  tillhandahålla	  sina	  kunder	  med	  färdiga	  plugins	  för	  
enkel	  implementation	  på	  kundens	  hemsida.	  Med	  tanke	  på	  vikten	  av	  en	  friktionsfri	  process	  
är	  det	  bra	  för	  PayAzzo	  att	  själva	  ha	  kontroll	  över	  att	  processen	  går	  till	  på	  rätt	  sätt.	  	  
	  
Transaktionen	  mellan	  konsument	  och	  kund	  kan	  med	  fördel	  ske	  med	  hjälp	  av	  en	  
kryptovaluta,	  till	  att	  börja	  med	  som	  ett	  alternativ	  till	  en	  ordinär	  valuta	  som	  efter	  en	  viss	  
tids	  gång	  får	  utvärderas.	  Med	  tanke	  på	  att	  projektgruppen	  inte	  har	  fått	  ta	  del	  av	  en	  exakt	  
teknisk	  lösning	  eller	  omkostnader	  kan	  en	  konkret	  slutsats	  inte	  ges	  på	  detta	  område.	  
Alternativet	  att	  erbjuda	  betalning	  med	  kryptovaluta	  som	  ett	  komplement	  till	  en	  mer	  
traditionell	  lösning	  anser	  projektgruppen	  vara	  ett	  gott	  alternativ.	  
	  
4.4	  Diskussion	  
Projektgruppens	  tidigare	  hypotes	  om	  hur	  konsumentens	  pengar	  ska	  hanteras	  står	  
projektgruppen	  fortfarande	  fast	  vid.	  Projektgruppen	  ansåg	  att	  en	  direkt	  koppling	  till	  ett	  
ordinärt	  bankkonto	  är	  en	  hörnsten	  för	  att	  nå	  bästa	  framgång,	  inga	  konkreta	  vetenskapliga	  
slutsatser	  kunde	  här	  dras,	  endast	  baserat	  på	  de	  kortare	  intervjuerna	  med	  potentiella	  
kunder	  och	  allmänt	  tycke	  ligger	  bakom	  denna	  slutsats	  till	  grund.	  Projektgruppen	  inser	  
dock	  problematiken	  kring	  detta	  då	  det	  troligtvis	  rent	  omkostnadsmässigt	  blir	  en	  dyrare	  
process	  men	  det	  är	  en	  så	  pass	  viktig	  aspekt	  att	  direktkoppling	  med	  konsumentens	  ordinära	  
bankkonto	  bör	  eftersträvas	  så	  långt	  det	  går.	  	  
	  
Hur	  tjänsten	  ska	  prissättas	  kan	  som	  nämnt	  endast	  spekuleras	  om,	  men	  projektgruppen	  
hoppas	  kunna	  ge	  PayAzzo	  en	  fingervisning	  av	  vad	  som	  kan	  leda	  till	  en	  färdig	  
prissättningsmodell.	  Här	  finns	  många	  aspekter	  att	  ta	  i	  akt.	  
	  
Att	  tillhandahålla	  plugins	  ser	  projektgruppen	  även	  som	  en	  viktig	  aspekt	  till	  en	  lyckas	  
affärsmodell.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  som	  nämnt	  främst	  för	  att	  själv	  så	  kontrollen	  över	  hur	  
kunder	  använder	  tjänsten	  samt	  att	  kunna	  tillhanda	  hålla	  den	  stora	  mängden.	  Alla	  
systemägare	  har	  troligtvis	  inte	  möjligheten	  eller	  kunskapen	  om	  att	  själva	  utveckla	  och	  
implementera	  PayAzzos	  betalsystem	  om	  inte	  en	  färdig	  plugin	  finns.	  Om	  en	  plugin	  saknas	  
skapas	  på	  så	  sätt	  en	  del	  inträdes	  hinder	  som	  troligtvis	  kommer	  leda	  till	  en	  minskad	  
försäljning	  för	  PayAzzo.	  	  
	  
Angående	  om	  hur	  transaktionen	  ska	  ske	  mellan	  konsument	  och	  kund	  hade	  projektgruppen	  
till	  en	  början	  inga	  tankar	  på	  att	  det	  fanns	  en	  möjlighet	  att	  använda	  sig	  av	  en	  kryptovaluta	  
för	  själva	  transaktionen.	  Med	  tanke	  på	  kryptovalutornas	  fördelar	  kring	  snabba	  och	  säkra	  
transaktioner	  kan	  detta	  ses	  som	  en	  optimal	  lösning	  i	  just	  denna	  aspekt	  och	  detta	  var	  något	  
som	  projektgruppen	  mer	  och	  mer	  började	  inse.	  Men	  området	  kring	  kryptovalutor	  och	  då	  
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framför	  allt	  Bitcoin	  är	  så	  stort	  att	  tiden	  tyvärr	  inte	  fanns	  för	  att	  gå	  djupare	  på	  ämnet,	  vilket	  
kanske	  skulle	  önskats	  för	  att	  ge	  PayAzzo	  en	  tydligare	  bild.	  
	  
4.5	  Egen	  kritik	  
Vad	  som	  projektgruppen	  själva	  anser	  kunnat	  ha	  gjorts	  på	  ett	  bättre	  sätt	  är	  hur	  projektet	  
disponerades.	  För	  stor	  del	  av	  tiden	  i	  faktaundersökningsfasen	  lades	  på	  att	  söka	  fakta	  
enbart	  genom	  vetenskapliga	  artiklar	  vilket	  gjorde	  att	  projektet	  drog	  ut	  på	  tiden.	  Vad	  som	  
istället	  borde	  ha	  gjorts	  var	  att	  ta	  mer	  hjälp	  av	  personliga	  intervjuer	  med	  professorer	  eller	  
experter	  på	  området	  för	  att	  snabbare	  och	  enklare	  få	  en	  bild	  av	  marknaden	  och	  få	  handfast	  
tips	  om	  vad	  som	  skulle	  utforskas.	  	  
	  
4.6	  Vidare	  studier	  
I	  och	  med	  den	  ständiga	  tekniska	  utvecklingen	  har	  mycket	  hunnit	  ändras	  på	  kort	  tid	  kring	  
micropayments	  under	  projektets	  gång.	  Vad	  som	  har	  nämnts	  om	  än	  kort	  i	  tidigare	  kapitel	  är	  
att	  Google	  nu	  har	  börjat	  erbjuda	  sina	  konsumenter	  möjligheten	  att	  ta	  betalt	  för	  att	  andra	  
konsumenter	  ska	  få	  möjligheten	  att	  se	  deras	  youtube	  klipp.	  	  Detta	  skapar	  eventuella	  
svårigheter	  för	  PayAzzo	  att	  erövra	  denna	  tänkta	  marknad,	  men	  möjligheter	  finns	  
fortfarande	  eftersom	  vad	  projektgruppen	  har	  sett	  har	  beloppen	  för	  att	  köpa	  selekterade	  
klipp	  är	  aningen	  högre	  än	  vad	  PayAzzo	  väntas	  erbjuda.	  Bara	  marknaden	  kring	  youtube	  i	  sig	  
skulle	  kunna	  vara	  ett	  enskilt	  projektarbete,	  så	  här	  finns	  mycket	  kvar	  att	  utforska.	  
	  
Vad	  som	  även	  har	  hänt	  under	  projektets	  gång	  är	  att	  Google	  även	  har	  släppt	  Android	  Pay,	  en	  
motsvarighet	  till	  Apple	  Pay,	  Projektgruppen	  anser	  dock	  att	  Android	  Pay	  likt	  Apple	  Pay	  inte	  
är	  en	  direkt	  konkurrent	  då	  systemet	  till	  stora	  delar	  är	  byggt	  för	  fysiska	  transaktioner,	  men	  
området	  är	  ändå	  av	  intresse.	  
	  
Vidare	  områden	  som	  är	  av	  högt	  intresse	  att	  utforska	  ytterligare	  är	  faktumet	  att	  PayPal	  
själva	  erbjuder	  en	  micropaymenttjänst	  med	  villkoren	  av	  en	  fast	  avgift	  på	  0.05	  USD	  +5%	  av	  
beloppet.	  Detta	  upptäcktes	  i	  ett	  för	  sent	  skede	  för	  att	  kunna	  utforska	  området	  ytterligare.	  
Anledningen	  till	  att	  detta	  upptäcktes	  i	  ett	  så	  sent	  skede,	  trotts	  en	  bred	  faktaundersökning	  
var	  till	  stora	  delar	  på	  grund	  av	  att	  PayPal	  själva	  inte	  marknadsför	  tjänsten	  och	  det	  är	  något	  
de	  inte	  heller	  planerar	  att	  göra.	  Tjänsten	  kommer	  i	  framtiden	  att	  finnas	  kvar	  men	  PayPal	  
väntas	  inte	  att	  marknadsföra	  tjänsten	  ytterligare.	  Detta	  område	  är	  högintressant	  för	  
PayAzzo	  då	  detta	  kan	  ses	  PayAzzos	  största	  konkurrent	  och	  bör	  utforskas	  vidare.	  
	  
Området	  kring	  kryptovalutor	  är	  även	  det	  högintressant	  och	  bör	  definitivt	  utforskas	  mer	  
med	  tanke	  på	  den	  raska	  tillväxten.	  Kryptovalutar	  har	  haft	  svårt	  att	  riktigt	  etablera	  sig	  och	  
det	  återstår	  att	  se	  vad	  konsekvenserna	  av	  dem	  egentligen	  blir.	  Trenden	  går	  mot	  att	  fler	  och	  
fler	  människor	  accepterar	  och	  använder	  dem.	  När	  Nasdaq	  kliver	  in	  och	  skapar	  en	  marknad	  
för	  kryptovalutor	  så	  kan	  det	  inte	  längre	  ignoreras.	  Kommer	  internethandel	  att	  endast	  bestå	  
av	  kryptovalutor	  eller	  kommer	  den	  ha	  rubbat	  hela	  världsekonomin	  om	  10	  år?	  
	  
Det	  finns	  idag	  mycket	  teori	  och	  forskning	  kring	  consumer	  behaviour	  som	  är	  ett	  oerhört	  
brett	  område.	  För	  att	  vidare	  utveckla	  tjänsten	  bör	  vidare	  studier	  utföras	  inom	  området.	  
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Bilaga	  1.	  
	  
De	  intervjuade	  personerna	  är	  systemägare	  till	  ett	  antal	  olika	  hemsidor,	  allt	  från	  
detaljhandel	  till	  träningslära.	  Följade	  intervjuer	  är	  endast	  till	  för	  att	  ge	  en	  fingervisning	  av	  
hur	  systemägare	  ser	  på	  olika	  betalningslösningar	  på	  internet.	  Följande	  frågor	  ställdes:	  
	  
*Hur	  deras	  nuvarande	  verksamhet	  finansieras?	  
*Vill	  de	  ha	  presenterade	  eller	  styckvis	  betalande	  kunder?	  (Kunna	  köpa	  endast	  selekterat	  
materil)	  
*Är	  en	  micropayents	  lösning	  aktuellt	  för	  deras	  verksamhet?	  
*Skulle	  de	  vilja	  ha	  en	  micropayents	  lösning	  likt	  PayAzzo?	  
*I	  så	  fall,	  varför	  eller	  varför	  inte?	  
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