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Sammanfattning 
 
I ett kortbetalningssystem såsom Visa International Service Association (Visa) finns det fem 
stycken tongivande parter: kortinlösaren; kortutgivaren; kortinnehavaren; säljföretaget och 
Payment Service Provider (PSP).  Ett säljföretag som låter sina kunder betala för varor och 
tjänster på sin webbplats skickar kundernas kortnummer krypterat till en PSP som 
vidarebefodrar dessa till VisaNet som är dataknutpunkten i Visa. VisaNet söker med hjälp 
utav kortnumret upp den bank som har utgivit kortet och efterfrågar samma bank om en 
transaktion får ske från kortet. VisaNet får ett svar som vidarebefordras vidare tillbaka till 
säljföretaget som sedermera även får sina pengar överförda till sitt konto från kundens konto.  
 
Uppdragsgivaren till detta examensarbete skall utveckla ett helt eget system och bli sin egen 
PSP utifall uppdragsgivaren beräknar att mer än 1,3 miljoner stycken kortbetalningar kommer 
att ske genom uppdragsgivarens kortbetalningssystem per år. När detta examensarbete 
utfördes uppskattades antalet kortbetalningar per år inte till denna siffra och rapportförfattaren 
utvecklade därför ett korbetalningssystem med hjälp utav en befintlig PSP.  
 
Kortbetalningssystemets kärna är ett API som andra systemutvecklare hos uppdragsgivaren 
kan anropa. API:t har ett antal funktioner såsom att utföra en kortbetalning, reservera en 
kortbetalning eller att avbryta en reserverad kortbetalning. Rapportförfattaren har även 
utvecklat ett grafiskt övervaknings- och administrationsgränssnitt för att kunna övervaka de 
kortbetalningar som sker samt enkelt kunna felsöka fel som uppstår i systemet. 
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1. Bakgrund 

Majoriteten av de säljföretag som erbjuder kortbetalning som betalningsalternativ åt sina 
slutkunder, köper in denna tjänst från en tredjepart. Tredjeparten fungerar som en länk mellan 
säljföretaget och de finansiella institut som ger ut kontokort, vilket i Sverige framförallt är 
bankerna. Denna länk erfordras för att monetära medel ska överföras från slutkunds 
bankkonto till säljföretaget.  

Ett säljföretag har generellt två olika sätt att implementera ett betalningssätt såsom 
kortbetalning. Endera använder sig säljföretaget av en tredjepartslösning då de utvecklar sin 
kortbetalningstjänst, alternativt utvecklar säljföretaget en helt egen lösning. 

Uppdragsgivaren har efterfrågat ett beslutsunderlag som ska svara på vilken 
implementationsmodell de ska satsa på och beskrivs ytterligare i problemdiskussionen. 

Uppdraget kommer att utgöra ett examensarbete à 20 veckor som kommer att utföras av Per 
Anders Bjelkstål som studerar civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings 
Tekniska Högskola.  

1.1. Uppdragsgivaren 

Uppdragsgivaren grundades som egen verksamhet 2004 som en avknoppning från sitt 
moderbolag. Kärnverksamheten kretsar kring ett egenutvecklat verksamhetssystem(VSS), 
vars användare är nätverksägare till befintliga kommunikationsnät för Internet samt operatörer 
som kopplar upp sig genom samma kommunikationsnät. VSS påbörjades att utvecklas 1998 
som ett projekt hos moderbolaget för att kunna administrera sina egna kommunikationsnät. 
Projektet erhöll väldigt god feedback och fortsatte att utvecklas för egen användning till dess 
att moderbolaget insåg att projektet skulle bli en egen säljprodukt.  

Uppdragsgivarens kunder, det vill säga de som använder sig av VSS är ägare av 
datakommunikationsnät samt operatörer som kopplar upp sig mot samma 
kommunikationsnät. Flera av dessa kunder (läs: säljföretag) efterfrågar en betaltjänst så att 
deras slutkunder ska erbjudas att betala med kort direkt då ett köp sker.  

1.2. Problemdiskussion 

Uppdragsgivaren efterfrågar ett kortbetalningssystem till sitt nuvarande affärssystem. 
Uppdragsgivaren efterfrågar därför ett beslutsunderlag som ska besvara vilken 
implementeringsmodell som passar uppdragsgivaren, sett ur ett kostnadsperspektiv. I 
beslutsunderlaget ska även en beskrivning över hur kortbetalning fungerar på Internet med 
avseende på hur olika aktörer samarbetar och vilka informationsflöden som sker vid en 
korttransaktion. 

Uppdragsgivaren kommer utifrån beslutsunderlaget att fatta ett beslut kring vilken 
implementeringsmodell som ska användas. Rapportförfattaren kommer därefter att 
implementera ett kortbetalningssystem åt uppdragsgivaren. Kortbetalningssystemets 
systemdesign och uppbyggnad ska översiktligt redovisas i denna rapport.  

Sammanfattningsvis kommer rapporten att försöka besvara tre huvudfrågor: 



2 
 

• Hur ser informationsflödet ut vid kortbetalningar på Internet; vilka parter är 
inblandade? 

• Vilken implementeringsmodell bör uppdragsgivaren använda i sitt nuvarande 
verksamhetssystem? 

• Hur ser systemdesign och implementation av ett kortbetalningssystem ut? 

1.3.  Metod 
Här beskrivs den metod som har använts för att besvara de huvudfrågor som beskrevs i 
problemdiskussionen.  

1.3.1. Examensarbetets faser 
Examensarbetet delades in i ett antal faser. Se Figur 1. 

Aktivitet / vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Informationsinsamling 1

1.1 Problemformulering
1.2 Litteraturstudie
1.3 Empiri

2 Analys- och beslutsfas
2.1 Beslutsunderlag
2.2 Utvärdering

3 Informationsinsamling 2
3.1 Inlärning verksamhetssystem
3.2 Inlärning programspråk

4 Systemdesign
4.1 Use-cases
4.2 Kravspecifikation
4.3 ER-diagram
4.4 Klassdiagram
4.5 Sekvensdiagram

5 Implementation- och testfas
5.1 Implementation fas 1
5.2 Test fas 1
5.3 Implementation fas 2
5.4 Test fas 2
5.5 Systemtest
5.6 Utvärdering

6 Rapportskrivning
6.1 Dokumentation
6.2 Feedback LiTH  

Figur 1 Gant-schema över examensarbetets olika faser 

Initialt utfördes en litteraturstudie kring kortbetalningar och i synnerhet kortbetalningar som 
sker på Internet. Vidare följde intervjuer per mail och telefon med olika tongivande aktörer 
som har kunskap och erfarenheter inom området. Informationsinsamlingen låg till grund för 
att kunna skapa ett beslutsunderlag för vilken typ av lösning som skulle implementeras. 
Informationsfasen gav även tillräcklig mycket fakta för att kunna analysera och göra en 
tillförlitlig redogörelse kring hur kortbetalning fungerar på Internet. 

Därefter följde en ny fas av informationsinsamling gällande hur uppdragsgivaren 
verksamhetssystem fungerade och hur deras testmiljö kunde utnyttjas när det skulle bli dags 
att implementera lösningen. Denna fas innehöll även inlärning av programspråket .NET, 
vilket var nödvändig kunskap för att kunna integrera lösningen i uppdragsgivarens befintliga 
verksamhetssystem. 
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Systemdesignen inleddes med att rita upp olika generella use-cases över de funktioner som 
skulle vara tillgängliga. Kraven byggdes upp utifrån informationsinsamling 1 samt synpunkter 
från uppdragsgivaren. Lösningen implementerades och testades i en iterativ process. Slutligen 
utfördes även ett systemtest. 

1.4. Metodkritik 

Rapportförfattaren har bland annat använt sig av boken ”Bankkort och andra kort för 
gränslösa betalningar” som är skriven av Peter Johnsson. Johnssons skriver och behandlar 
grundprinciperna vid kortbetalningar på ett enkelt och pedagogiskt vis. Denna källa har 
framförallt hjälpt rapportförfattaren att använda sig av korrekta facktermer och ge inspiration 
till att grafiskt beskriva informationsflödet vid kortbetalningar. 

Rapportförfattaren är dock konfunderad hur Johnsson kan ha missat att ta upp det väsentliga 
begreppet Payment Service Provider 1(Psp) som i Sverige nästan ses som en obligatorisk aktör 
av de andra aktörerna. 

Rapportförfattaren har intervjuat ett tiotal personer från olika aktörer inom 
kortbetalningssystemet Visa2. Dessa aktörer har varit banker, säljföretag, säkerhetsföretag och 
Psp. Det visades sig dock att flera av respondenterna talade emot varandra genom att ge helt 
olika svar på samma frågor. Rapportförfattaren ansåg därför att de 10-tal respondenter som 
hade intervjuats inte var trovärdiga, allra minst respondenter från bankvärlden. Detta var ett 
tungt bakslag då så mycket tid hade lagts ut på dessa intervjuer. Rapportförfattaren insåg vid 
detta tillfälle att empiriuppbyggnaden hade börjat i fel ända. De respondenter som intervjuats 
var förvisso de viktigaste aktörerna i kortbetalningssystemet men de är inte skaparna av hur 
Visa ska se ut. 

Visa är det största kortbetalningssystemet i världen och är också det system som ligger längst 
fram i teknik med avseende på exempelvis säkerhet. Det går att se flera likheter i andra 
kortbetalningssystem såsom  MasterCard eller JBC. Ett antal officiella informationsdokument 
har gått att tillgå från VISA webbplats men det var genom en intervju med en person på 
Sverigekontoret som rapportförfattaren fick tag på några så kallade 
”betalningssystemsexperter”.  Rapportförfattaren fick till en intervju med en av experterna, 
denna intervju ledde även till en ny kontakt, Cek AB , som sedan kom att bli den viktigaste 
informatören på grund av deras funktion i ett kortbetalningssystem, något som diskuteras 
senare i rapporten. 

För att lättast orientera sig i uppdragsgivarens nuvarande VSS diskuterades dess generella 
uppbyggnad och funktionalitet med Ulf Engstrand som var rapportförfattarens handledare hos 
uppdragsgivaren. Engstrand hjälpte även till att formulera på vilket sätt ett betalningssätt 
skulle kunna användas i uppdragsgivarens VSS. 

1.5. Avgränsningar 

Rapporten avgränsar sig till att enbart behandla kortbetalningar på Internet som direkt 
reserverar eller slutför en transaktion av monetära medel från slutkunds bankkonto till 
säljföretagets bankkonto.  Vidare behandlar och analyserar rapporten enbart betalningsflöden 

                                                 
1 Benämns i Sverige även som betalväxel eller kortförmedlare. 
2 Visa International Service Association 
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och systemlösningar som vanligen används och är direkt tillämpbara på svenska säljföretag. 
Rapportförfattaren har uteslutande valt att hämta information från Visa för att beskriva hur ett 
kortbetalningssystem fungerar i Sverige.  

2. Kortbetalning på Internet  
Detta kapitel syftar till att beskriva det system som gör det möjligt att idag utföra 
kortbetalningar på Internet. För att beskriva detta system kommer inblandade parter att 
presenteras och hur de är relaterade till varandra. Vidare kommer informationsflödet som 
existerar mellan de olika parterna att beskrivas. Kapitlet syftar även till att övergripande 
beskriva de säkerhetsstandarder som gäller vid kortbetalningar på Internet.  

2.1. Kortbetalningssystem för betalning över Internet 
Kortbetalning på Internet sker idag genom olika kortbetalningssystem. Visa International 
Service Association ( Visa ) är det mest använda kortbetalningssystemet och det systemet 
kommer att användas som referens genom denna rapport.  
 
Deras kortbetalningssystem består i huvudsak av tre element: 
 

• Ett globalt känt varumärke 
• En global infrastruktur med den senaste betalnings- och säkerhetsteknologin som 

krävs för att kortbetalningar kan ske. 
• Ett regelverk som omfattar alla parter i kortbetalningssystemet 

 
Visa är en icke vinstdrivande organisation som är uppbyggd kring medlemskap. Idag ägs Visa 
av över 20 000 banker och andra finansiella institut världen över. ”Organisationen utvecklar 
standarder och specifikationer som möjliggör handel och förser organisationsmedlemmarna 
med en global betalningsplattform, dygnet runt drift av betalningsprocessen samt 
marknadsföring av märket Visa. [WEB 4] 

Internet

Visa

Köpare Säljare

 
Figur 2 Principskiss över hur en kortbetalning sker 
 
I figur 2 visas en principskiss över det informationsflöde som sker i kortbetalningssystem vid 
en kortbetalning på Internet. Skissen kan ses som ett scenario där det finns en köpare som vill 
beställa varor eller tjänster på Internet. Köparen surfar in på säljarens webbplats och väljer ut 
vilka varor eller tjänster som ska inhandlas. Vid betalning ska köpare kunna betala med sitt 
kort och säljaren ska kunna ta emot denna kortbetalning. Säljarens webbplats kommunicerar 
med Visas kortbetalningssystem för att kunna processa kortbetalningen. En mer detaljerad 
redogörelse sker i kapitel 2.4. 
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2.2. Kortet  
 
Ett kontokort ingår alltid i ett kortbetalningssystem. Kontokortet fungerar på Internet som en 
legitimationshandling. Ett kontokort är alltid kopplat till ett konto på en bank. På detta konto 
har kontoinnehavaren ett tillgodohavande eller en kreditförmån hos banken. Banken utfärdar 
ett kontokort till kontoinnehavaren som då får titeln kortinnehavaren. Banken själv benämns 
kortutgivare.  
 Genom kortet är säljaren garanterad att få betalt eftersom när en kortbetalning genomförs så 
dras köpesumman från det kopplade kontot. I ett kortbetalningssystem finns inbyggda 
kontroller som förhindrar att kortbetalningar sker med kort som har för litet tillgodohavande 
eller för låg kredit. Däremot kan givetvis bedrägeri ske där någon annan än kortinnehavaren 
använder kortet. Ett dessa fall kan inte säljaren vara garanterad köpesumman utan det beror på 
vilket avtal de med sin bank. 
 
Betalningsvillkor 
Det finns tre olika typer av betalningsvillkor för kort: 

• Debetkort – när en kortbetalning sker så dras köpesumman direkt från 
kortinnehavarens tillgodohavande på det kopplade kontot. 

• Betalkort – när en kortbetalning sker så står kortinnehavarens kortutgivare för att 
säljaren får betalt. Kortutgivaren fakturerar sedan kortinnehavaren dess aktuella skuld 
i efterhand. 

• Kreditkort - när en kortbetalning sker så står kortinnehavarens kortutgivare för att 
säljaren får betalt. Kortinnehavaren faktureras sedan en del av den aktuella skulden vid 
varje faktureringstillfälle. 

 
På Internet sker mellan 80 – 85 % av alla kortbetalningar med debetkort.  
 

2.2.1. Kortdata 
Vid kortbetalning på Internet ska säljaren efterfråga köparen om att ange fyra typer av 
parametrar som är knutna till köparens kort. 
 

1. Kortinnehavarens namn 
 

2. Kontokortsnummer - Primary Account Number ( PAN ) 
I Sverige kallar vi det kortnummer, det vill säga det nummer som syns på framsidan av ett 
kontokort och kan vara mellan sexton till nitton siffror långt. Sista siffran i detta nummer 
kallas för checksiffra. Denna checksiffra kan beräknas fram genom 10-modul-metoden 
vilket ska användas för att kontrollera att ett kortnummer är korrekt. Det finns även en 
standard, SS-ISO 7812, som används då nya kortserier ges ut. Denna standard används för 
att kortserier inte ska kollidera med varandra. 
 
3. Utgångsdatum för kortet 
Utgångsdatumet för kortet, det vill säga hur länge kortet är giltigt för att användas som 
betalmedel. Detta datum representeras alltid med årtal (två siffror, 2009 skrivs 09) och 
månad (två siffror, mars skrivs 03). Utgångsdatumet finns på framsidan av ett kontokort. 

 
4. Säkerhetskod 
Vid kortbetalning på Internet så kan inte säljaren se köparens kort såsom han kan göra vid 
vanlig kortbetalning offline. Att inte säljaren kan se att det är köparen som utför köpet 
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innebär en säkerhetsrisk. För att förbättra säkerheten kring att det verkligen finns en 
kortinnehavare som handlar med sitt egna kort på Internet finns det en säkerhetskod på 
kortets baksida. Denna säkerhetskod är tre till fyra siffror kort beroende på kortföretag och 
denna kod används inte vid traditionell offline betalning. Säkerhetskoden benämns ofta 
kort CVV som står för Card Verification Value. Kortbetalningssystemen har egna namn 
för denna säkerhetskod, Visa kallar sin säkerhetskod för CVV2 och den är tre siffror lång. 

 
 

 
Figur 3 Kort utgivet för att användas tillsammans med Visa som kortbetalningssystem 
 
I Figur 3 ses de fyra parametrarna numrerade i samma ordning som de beskrevs tidigare. 
 

2.3. Parter i betalningsflödet vid kortbetalning 
 
För att kunna beskriva Visas kortbetalningssystem så definieras de grundläggande parter som 
ingår vid en kortbetalning.  
 
Säljföretag 
Till kategorin säljföretag räknas de företag som ska ta emot betalning genom kort över 
Internet. Tidigare har rapporten använt sig av benämningen säljare, men när man talar om 
kortbetalningssystem så använder man sig av termen säljföretag – ett företag som säljer 
produkter och tjänster över Internet och som tar emot kort som betalningsmedel direkt på sin 
webbplats. För att ett säljföretag ska kunna ta emot kortbetalningar över Internet har de ett 
avtal men en så kallad kortinlösare, vilken beskrivs längre ner [EMP 3]. I denna rapport antas 
det att säljföretaget har en egen webbplats som drivs av en egen dataserver. 
 
Kortinnehavare 
En fysisk eller juridisk person som äger ett kontokort med en betalfunktion. Kortinnehavaren 
har ett avtal med en så kallad kortutgivare för att få använda sitt kort. Kortinnehavaren 
använder sitt kontokort för att handla produkter och tjänster från säljföretag [LITT 2]. 
 
Kortutgivare 
Kortutgivaren är vanligtvis en bank men kan även vara en annan form utav kreditinstitut. 
Kortutgivaren är medlem i kortbetalningssystemet Visa och utfärdar kort till den blivande 
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kortinnehavaren [LITT 2]. Exempel på kortutgivare i Sverige som utfärdar Visakort3 är 
Skandiabanken, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Danske Bank [EMP 1].  
 
Kortinlösare 
En kortinlösare är precis som en kortutgivare vanligtvis en bank eller en annan form av 
kreditinstitut.  Kortinlösaren är den part som ser till att säljföretaget får sina kortbetalningar 
utbetalda. Kortinlösaren tar en transaktionsavgift för varje kortbetalning som sker till 
säljföretaget. En inlösare är alltid kortutgivare däremot gäller inte det omvända [LITT 2]. I 
Sverige är de inlösande bankerna: Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Swedbank och SEB 
[EMP 1]. 
 
Payment Service Provider (Psp) 
I Sverige och flera andra länder används en aktör som kort kallas för Psp. För att 
säljföretagets kunder ska kunna betala över Internet på säljföretagets webbplats så krävs en 
säker kommunikationslänk mellan säljföretagets webbplats och kortinlösarens datasystem . 
En Psp har till uppgift att upprätthålla denna länk på ett säkert och stabilt sätt.   
En Psp kan ses som en plattform som redan har etablerat och integrerat ett gränssnitt mot 
banken och eventuellt andra nödvändiga aktörer för att kunna utföra en korttransaktion på ett 
säkert sätt enligt de säkerhetsnormer som ställs från verkställande kortbetalningssystem. Den 
säkerhetsstandard som en Psp måste uppfylla heter Payment Card Industry Data Security 
Standard (PCI DSS). När ett säljföretag väljer en Psp måste säljföretagets kortinlösare först ha 
accepterat detta företag som en giltig Psp. Denna acceptans är i många fall synonym med att 
företaget uppfyller PCI DSS [EMP 1]. För ett företag kostar det 1000 SEK i startavgift att 
använda sig av en Psp, därefter kommer en avgift per transaktion à 0,50 SEK. Dessa 
kostnader varierar kraftigt mellan olika Psp men detta var de lägsta kostnaderna som kunde 
hittas för ett och samma företag. 
 

Visa

Kortutgivare Kortinlösare

SäljföretagKortinnehavare

PSP

Acceptans

Avtal av
tjänst

Kontoavtal

Medlemsavtal Medlemsavtal

Kortinlösen

Köpavtal

Certifiering

 
Figur 4 Översiktsbild hur de olika parterna är relaterade till varandra [EMP 1], [LITT 2] 
 
                                                 
3 Visakort är ett kontokort som kan användas för att göra kortbetalningar inom kortsystemet Visa. 
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I figur 4 visas en översiktsbild kring hur de uppräknade parterna i kortbetalningssystemet Visa 
är relaterade. Organisationen Visa ses överst i bilden. De har medlemsavtal med alla banker 
som ingår i organisationen. I dessa avtal beskrivs exakt vilka regler och praxis som gäller för 
kortinlösaren samt kortutgivaren. 
 
Kortinlösen  
Rapportförfattaren har varit i kontakt med flertalet av Sveriges banker för att höra hur ett 
säljföretag ska få tillåtelse att ta emot kortbetalningar på Internet.  Alla bankerna är överens 
om att inte tillåta säljföretag som bedriver försäljning av pornografiska, medicinska eller 
rasistiska produkter att få tillåtelse att skaffa ett så kallat kortinlösen. Ett kortinlösen är ett 
avtal som tecknas mellan säljföretag och deras kortinlösare.  
 
Kortinlösare vill se att säljföretaget redan bedriver sin verksamhet och har tillgångar om minst 
50 – 100 KSEK [EMP 6] . Vanligtvis kan alltså inte ett säljföretag få ett kortinlösen om de är 
ett nystartat företag som inte har bedrivit någon försäljning tidigare. Kreditupplysningar görs 
även kring företaget och dess ägare. Dessa restriktioner görs bland annat på grund utav risken 
att ett säljföretag ska sälja bluffprodukter och sedan bara sno åt sig pengarna utan att leverera 
några varor. Slutligen kräver även de banker som rapportförfattaren har varit i kontakt med att 
säljföretaget ska ha valt en Psp som stödjer säkerhetsstandarden 3DSecure samt är certifierade 
enligt PCI DSS. Dessa två säkerhetsstandarder beskrivs ytterligare i kapitel 2.5. 
 
När kortinlösaren granskar ett säljföretag för att avgöra om säljföretaget är lämpligt för 
kortinlösen eller inte så följs alltid de regler och normer som kortbetalningssystemet har satt 
upp angivit för hur ett säljföretag ska bete sig [EMP 6]. Många av dessa regler, visar sig dock 
bara vara starka riktlinjer och behöver inte alltid följas beroende på hur stor risk kortinlösaren 
är beredd att ta. Följs inte alla de regler och normer som kortbetalningssystemet har angivit så 
kan kortbetalningssystemet heller inte stå för eventuella skadestånd vid bedrägerier etcetera. 
Detta ansvar läggs istället över på kortinlösaren. Detta ansvar skjuter vanligtvis kortinlösaren 
över till säljföretaget. Exempel på sålunda fall kan vara om säljföretaget inte försäljer sina 
egna produkter utan endast förmedlar beställningar till andra företag som säljer produkterna. I 
dessa fall menar kortbetalningssystemet att säljföretaget inte kan ha kontroll över hela 
orderprocessen vilket är ett krav från kortbetalningssystemet.  
 
Kortbetalningssystemet har en regelpunkt som säger att säljföretaget inte får ange ett högre 
pris till konsumenterna vid kortbetalning [EMP 3]. Det vill säga ett säljföretag får inte ta en 
avgift av konsumenten då konsumenten betalar med kort. Kortinlösaren tar en 
transaktionsavgift för varje kortbetalning som sker genom dem. Efter att rapportförfattaren 
har varit i kontakt med Swedbank, Handelsbanken, SEB visar det sig att transaktionsavgift 
ligger generellt mellan 2,50 – 3,00 SEK per kortbetalning. Om kortinnehavaren betalar med 
ett kreditkort så tillkommer även en transaktionsavgift på cirka 2 % av köpesumman. Dessa 
avgifter har gett upphov till att många säljföretag tar ut en så kallad kortavgift av sina 
konsumenter för att täcka denna kostnad. Detta sker trots att det är förbjudet men 
kortinlösaren lägger inte ner någon tid på att jaga dessa säljföretag[EMP 3]. Att erhålla 
kortinlösen kostar ungefär 1000 SEK i startavgift.  

2.4. Informationssystem 
Detta kapitel beskriver hur respektive aktör är integrerad i informationsflödet som finns i ett 
kortbetalningssystem. 
 
Säljföretaget 



9 
 

Ett säljföretag har en webbplats på Internet. På denna webbplats finns ett e-handelssystem 
som antingen drivs och är uppbyggt av de säljföretag eller av en tredjepart som arbetar med 
webbutveckling av e-handelssystem. Rapportförfattarens uppdragsgivare kan i denna rapport 
ses som en sådan tredjepart. Säljföretaget ska integrera sitt e-handelssystem mot ett gränssnitt 
hos Psp för att kunna skicka förfrågningar om att göra en kortbetalning då en beställning sker 
i e-handelssystemet. Utvecklingstiden för denna integration mellan säljföretaget och Psp 
beräknas från två till tre arbetsveckor. All kommunikation mellan säljföretaget och Psp sker 
genom en SSL -krypterad anslutning. SSL står för Secure Sockets Layer och beskrivs vidare i 
2.5.1.  
 
Payment Service Provider 
Psp:s datasystem tar emot och skickar data både mot säljföretaget och mot kortinlösarna. Psp 
behöver ett SSL-certifikat för att hantera en säker kommunikationslinje mot säljföretagen. 
Kommunikationen mot kortinlösaren sker genom en fast uppkoppling som är krypterad och 
avskild från Internet för att ytterliggare öka säkerheten. Denna kommunikation säljs av de 
flesta stora telefonoperatörer och kostar 10000 SEK första året och 7000 SEK efterföljande år. 
Orderledtiden för den fasta anslutningen är 8-10 veckor.  
 
Mot säljföretagen ska en Psp tillhandahålla ett gränssnitt som säljföretaget ska använda för att 
kunna skicka förfrågningar om korttransaktioner från sitt e-handelssystem. Detta gränssnitt 
beräknas ta åtta veckor att utveckla. För att integrera mot kortinlösarnas gränssnitt beräknas 
utvecklingstiden vara tre veckor och kan göras innan den fasta anslutningen är installerad 
[EMP 7].  
 
Centralen för elektroniska kortbetalningar (Cek AB) 
I slutet på 90-talet började de största svenska säljföretagen i Sverige att erbjuda 
kortbetalningar på Internet till sina kunder. De svenska storbankerna trodde till en början inte 
att kortbetalning på Internet skulle bli populärt och satsade därför inte heller tid och pengar på 
att utveckla en tekniskt plattform som säljföretag enkelt kunde använda för att skicka in sina 
transaktionsförfrågningar. Istället gick de flesta största bankerna ihop och bildade det icke 
vinstdrivande företaget Cek AB. 
 
Cek AB står för centralen för elektroniska betalningar och är det företag som tillhandahåller 
ett gränssnitt som Psp kan kommunicera mot för att utföra korttransaktioner. Våren 2007 
använder sig alla storbanker förutom Swedbank av CEK AB- Swedbank har ett eget 
motsvarande företag som heter BABS [EMP 1]. 
 
VisaNet – kärnan i Visas kortbetalningssystem 
VisaNet är den part som knyter ihop kortutgivaren och kortinlösaren vid en kortbetalning på 
Internet. VisaNet är den tekniska kärnpunkten i Visa:s kortbetalningssystem[WEB 4].  
 
“Datasystemen som ligger som grund för VisaNet är kapabla att ansluta vilken 
kortinnehavares bank som helst med vilken säljföretags bank som helst, från vilken del av 
välden som helst, vilken tid på dygnet som helst” 
 
VisaNet inkluderar i huvudsak följande funktioner: 
 

• Överföra förfrågningar och verkställande av kortbetalningar 
• Ta hand om beräkning vad varje bank är skyldiga varandra och därefter justera detta. 
• Missbruksövervakning 
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För att få en bättre förståelse kring hur de olika parterna är integrerade i varandra ges ett 
enklare exempel av en kortbetalning i Figur 5. 
 

Säljföretag
Kortutgivare

PSPKortanvändare
Kortföretag

VisaNet
Kortinlösare

(Cekab)

 
Figur 5 Generellt informationsflöde vid en kortbetalning. 
 

1. Kortanvändaren har navigerat med sin webbläsare till säljföretagets webbplats. 
Kortanvändare matar in sina kortdata och väljer att trycka på ”köp-knappen” och då 
skickas kortdata till säljföretagets webbserver som webbplatsen drivs på.  

2. Säljföretaget tar emot beställningen och kortparametrarna. Säljföretaget skickar sedan 
vidare kortdata plus orderbeloppet till sin Psp. 

3. Psp vidarebefordrar kortdata till Cekab 
4. Cekab skickar en förfrågan om att utföra en kortbetalning till VisaNet 
5. VisaNet söker upp vilken kortutgivare kortinnehavaren har och skickar vidare 

uppgifterna till denne. 
6. Kortutgivaren tar emot uppgifterna och kontrollerar att kortet är giltigt samt att 

kortinnehavaren har möjlighet att betala orderbeloppet. Kortutgivaren lämnar därefter 
ett svar tillbaka till VisaNet som skickar vidare svaret samma väg som 
betalningsförfrågan kom ifrån. 

7. Slutligen får säljföretaget reda på om kortbetalningen gick igenom eller inte och 
meddelar detta till kortinnehavaren. 

2.5. Säkerhetsstandarder 
Detta kapitel går igenom de två viktigaste säkerhetsstandarderna som används inom 
kortbetalning.  

2.5.1. Secure Sockets Layer (SSL) 
Vid utförande av en kortbetalning på Internet uppstår risken att någon obehörig får tag på 
känslig information som sänds mellan kortinnehavaren och säljföretaget. Därför använder sig 
säljföretaget alltid av ett SSL – certifikat som möjliggör upprättande av en säker 
kommunikationslänk mellan kortinnehavaren och säljföretaget. Kortinnehavarens webbläsare 
stödjer ett antal SSL-certifikat, däribland VeriSign. Ett SSL- certfikat ges ut av en betrodd 
myndiget, Certificate Authority (CA) och gäller för en särskild server och en särskild 
webdomän. Vid kortransaktioner krävs 128-bitars kryptering vilket innebär att 
krypteringsnycklarna är 128 bitar långa[WEB 6]. Ett SSL-certifikat kostar ungefär 7000 SEK 
per år. 

2.5.2. 3Domain Secure (3DSecure) 
3DSecure är ett protokoll4 som är utvecklat av Visa . 3DSecure anger hur kortbetalning ska 
ske på ett säkrare sätt på Internet[EMP 1].  
 
Protokollet är designat så att kortinnehavaren kan auktorisera sig mot sin bank vid varje 
kortköp som sker genom säljföretags webbplats som stödjer 3DSecure. För att 3DSecure ska 
gå att använda måste dels kortinnehavarens kortutgivare vara ansluten till 3DSecure genom 
                                                 
4 Ett protokoll anger regler för hur datorer ska kommunicera med varandra 
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Visa, dels måste länken mellan säljföretagets webbplats och kortinlösaren stödja 3DSecure. 
Kortinnehavaren måste även ha anmält sitt kort till 3DSecure tjänsten[EMP 1]. 
 
3DSecure ger en mer tillförlitlig auktorisation av kortinnehavaren vid en kortbetalning. 
Kortinnehavaren får vid anslutning till 3DSecure ange ett lösenord som ska användas vid 
kortbetalning på Internet. Denna kan liknas vid den PIN-kod som använd vid traditionell 
kortbetalning i affärer och dylikt [EMP 1].  
 
Kortinnehavaren kan ansluta sig till 3DSecure om dennes kortutgivare stödjer 3DSecure. I 
detta fall så kan kortinnehavaren surfa till kortutgivarens webbplats och anmäla sig till 
tjänsten[EMP 1]. 
 
Om kortutgivaren bestämmer sig för att ansluta sig till 3DSecure så skall denne integrera en 
databas på en egen server som ska kunna lagra alla kortnummer som är anslutna till 
3DSecure. Servern benämns i kortsystemet Visa för Access Control Server (ACS) och ska 
kunna redovisa om en kortinnehavare är ansluten till 3DSecure eller inte[WEB 2][WEB 1]. 
 
Visa har två komponenter som används i 3DSecure 

1. Visa Directory Server (DS) 
Visa Directory Server är enkelt beskrivet en stor databas som kan utläsa utifrån ett 
kortnummer vem som är kortinnehavarens kortutgivare [WEB 2][WEB 1]. 

2. Authentication History Server (AHS) 
 
AHS används för att spara alla transaktionsförfrågningar som sker genom 3D-Secure. Så när 
en förfrågan sker till kortutgivarens ACS så sparar AHS ner att en förfrågan har skett och 
sedermera även svaret på förfrågan som skickas tillbaka från ACS. [WEB 2][WEB 1]. 
 
Merchant Plug-In (MPI) 
MPI är en programvara som installeras antingen hos säljföretaget eller hos Psp:n. MPI är en 
säker programvara utvecklad av Visa för att kunna göra anrop mot kortutgivarens ACS för att 
erhålla bekräftelse om kortinnehavaren är ansluten till 3D-Secure eller inte. För att få använda 
sig av en MPI krävs det att säljföretaget eller Psp:n är certifierad av Visa. Vanligtvis är det 
Psp som har MPI installerat eftersom Visa ställer höga säkerhetskrav (motsvarande PCI DSS 
som beskrevs i delkapitlet innan), något som ett säljföretag ofta inte kan uppfylla. Visa tar 
även ut en kostnad för att få använda sig av MPI[WEB 2][WEB 1]. 
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Figur 6 Beskrivning av informationsflödet vid en betalningsförfrågan med 3D-Secure 
 
Kommunikation som sker i Figur 6 

1. Kortinnehavaren fyller i sina kortdata på företagets webbplats och skickar sedan en 
förfrågan om att betala sin beställning med kort. 

2. Säljföretaget tar emot kortinnehavarens kortdata och sänder kortnumret vidare till Psp 
3. Psp:n gör ett anrop via MPI till Visa:s Directory Server (DS) dit kortdatan sänds. 
4. Visa:s DS söker upp korrekt kortutgivare till kortinnehavaren och sänder en förfrågan 

(om kortinnehavaren är ansluten till 3D-Secure) till kortutgivarens ACS  
5. Om kortinnehavaren inte är ansluten till 3D-Secure så skickas ett responsmeddelande 

om detta tillbaka till MPI. Då kan en kortbetalning ske utan 3D-Secure såsom 
beskrevs i kapitel 2.4. Om kortinnehavaren är ansluten så sänder ACS en URL till DS  
som sedan sänds via steg 6-7 till säljföretaget.  

8. Säljföretaget har fått tillbaka ACS:s URL och tvingar kortinnehavarens webbläsare 
(genom ett enklare datascript) att förlytta sig till den URL som angavs. På ACS server 
hamnar kortinnehavarare där en verifikation av 3D-Secure sker. Detta sker i form utav 
att kortinnehavaren får identifiera sig med den personliga kod som kortinnehavaren 
skapade kortet anslöts till 3D-Secure. 

9-10. Verifikationsförsöket sparas sedan i Visa:s AHS och därefter skickas 
kortinnehavaren tillbaka till säljföretagets webbplats.  

11. Nu kan säljföretaget avgöra om de ska utföra transaktionen enligt kapitel 2.4 eller inte.  
[WEB 2][WEB 1]. 

2.5.3. Payment Card Industry Data Security Standard  (PCI DSS) 

Datasäkerhetsstandarden PCI DSS är ett ramverk för hur utvecklingen av säkra, robusta 
konto- och betalningsprocesser ska ske. Detta innefattar att kunna förhindra, upptäcka och 
reagera till säkerhetshot i ett företags datasystem som behandlar korttransaktioner eller 
kortparametrar [EMP 4]. 

Standarden grundades genom att Visa och ett annat välkänt kortbetalningssystem MasterCard 
allierade sig i säkerhetsfrågan och sammanförde sina dåvarande säkerhetsprogram. Sedan 
första juli 2005 är PCI DSS en internationell standard och ska användas av alla företag som 
lagrar kortdata [EMP 4]. 
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Alla Psp har idag krav från kortbetalningssystemet Visa att de måste uppfylla PCI DSS. Ett 
säljföretag som inte lagrar kortdata behöver ännu inte uppfylla PCI DSS [EMP 3].  
 
Version 1.1 av PCI DSS sammanfattas av sex stycken säkerhetsområden. I beskrivningen av 
säkerhetsområdena är benämningen ”företaget” synonymt med den organisation eller företag 
som vill uppfylla PCI DSS. De engelska rubrikerna för säkerhetsområdena har använts för att 
bibehålla spårbarheten till källan. 
 
Build and maintain a secure network  
Det ska finnas en dokumentation över företagets nätverk. I denna dokumentation skall tydliga 
beskrivningar finnas kring uppbyggnaden av nätverket, hur det används och av vem det kan 
användas. Detta inkluderar beskrivning av: vilka olika typer av användare som finns, vilka 
rättigheter och roller dessa har och beskrivning av vilka tjänster och portar som är nödvändiga 
för att företaget ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Genomsyrande för dokumentation är att 
motivering ska finnas kring varför ett företag har byggt upp sitt system på ett eller ett annat 
sätt. Vidare innehåller detta säkerhetsområde hur brandväggar och routrar ska hanteras [WEB 
3]. 
 
Protect cardholder data  
Grundfilosofin i PCI DSS är att kortdata ska, utöver erforderlig användning, användas 
minimalt och när den används ska det göras på ett säkert vis. Säkerhetsområdet beskriver 
vidare att en dokumentation måste finnas kring den kryptering som används vid lagring eller 
överföring av kortdata[WEB 3]. 
 
Maintain a Vulnerability Management Program  
Detta säkerhetsområde behandlar hur företagets datasystem ska underhållas för att undvika att 
säkerhetsluckor uppstår. Detta inkluderar bland annat hur: antivirus program ska användas; 
uppdatering av programvara ska skötas; hur utveckling av egen programvara, framförallt i 
syfte at särskilja den från övriga system då säkerhetsluckor ofta uppstår i egen 
utveckling[WEB 3]. 
 
Implement Strong Access Control Measurements 
Detta område behandlar hur access till kortinformation och resurser knutna till den 
verksamheten ska begränsas. Detta område innefattar förutom ren virtuell access även fysisk 
access.  
 
Alla handlingar som utförs i företagets datasystem ska alltid loggas och företaget ska alltid 
kunna spåra en handling till en känd användare. Användare ska inte kunna ha åtkomst till fler 
resurser än deras arbete efterfrågar. Vidare beskriver säkerhetsområdet strikt hur lösenord ska 
vara uppbyggda och vilka typer av säkerhetscertifikat som skall användas för att identifiera 
användarna. 
 
Den fysiska accessen till kortdata ska även den begränsas. Bland annat ska alla servrar som 
behandlar kortdata kameraövervakas och vara inlåsta på säkra lagringsplatser. De som arbetar 
med kortdata måste auktorisera sig själva innan de tillträder området där kortdata förvaras. 
Vidare ska en procedur utvecklas för att kunna särskilja anställda från besökare till företaget. 
Alla besökare ska legitimera sig och anmäla sig till företaget vid besök. Loggning ska ske 
över detta. Det kommer att krävas en heltidsanställd (eller motsvarande fördelat på flera 
personer) som har hand om övervakningen av såväl den virtuella som fysiska. Exempel på 
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fysisk övervakning är att se till så exempelvis ingen obehörig kommer åt 
dataservrarnas.[WEB 3]. 
 
Regularly Monitor and Test Networks 
Denna del handlar om att övervaka och logga alla händelser som sker i anslutning till de 
systemkomponenter som direkt eller indirekt har access till kortinformation. Varje specifik 
händelse ska kunna spåras till en användare av systemet. Denna del beskriver framförallt om 
exakt hur företaget ska spara sina loggar och vad loggarna ska innehålla.[WEB 3]  
 
Maintain an Information Security Policy 
Detta avsnitt behandlar dokumentationen för den generella datasäkerhetsstrukturen i en 
organisation. Det vill säga dokumentering av olika säkerhetsprocesser och förfaranden, 
ansvarstilldelning för olika säkerhetsprocedurer i organisationen, avtal mot eventuella 
samarbetspartner eller kunder, och framför allt en dokumenterad struktur hur alla individer 
inom organisationen ska kunna ta till sig av organisationens säkerhetspolicy och vilka krav 
som ställs på dem. [WEB 3]  
 
Certifieringsprocessen 
Certifieringsprocessen sker utav en Qualified Payment Application Security Assessor 
(QPASA). En QPASA är ett företag som är verksamma inom datasäkerhet och har blivit 
certifierade och godkända av Visa att utföra certifiering av PCI DSS samt att agera konsulter 
till företag som behöver hjälp med att uppfylla dess krav. 
 
När ett företag vill certifiera sig för PCI DSS så anlitar de vanligtvis en QPASA som gör en 
nulägesanalys av deras datasäkerhet. Ur denna analys kan sedan företaget se vilka krav som 
inte uppfylls och hur de kan rätta till dessa brister. När alla brister är åtgärdade kan QPASA 
certifiera företaget. En genomsnittlig kostnad för att anlita en QPASA brukar vara runt 
150 000 SEK. Därutöver tillkommer regelbundna kontroller som sker av QPASA för att 
säkerhetsställa att företaget fortsätter att uppfylla kraven i PCI DSS. För ett företag som har 
stora transaktionsvolymer ligger kontrollkostnaden runt 100 000 SEK per år. Det behövs i 
snitt en månads anpassningstid för att få ett företag att bli certifierade enligt PCI DSS. Under 
denna månad krävs en heltidsanställd för detta ändamål. [EMP 4] 

3. Systembeskrivning av uppdragsgivarens 
verksamhetssystem 

Syftet med uppdragsgivarens VSS är att dess kunder tillika användare ska kunna göra mycket 
av det dagliga arbetet genom verksamhetssystemet istället för att använda olika program för 
samma uppgifter. Flera av kundernas dagliga arbetsuppgifter kan dessutom automatiseras och 
förenklas avsevärt genom att använda uppdragsgivarens verksamhetssystem. Ett exempel på 
detta beskrivs längre ner i detta kapitel. 
 
Uppbyggnaden av uppdragsgivarens VSS är enkelt uttryckt en stor mängd komplexa 
databaskopplingar som binder ihop all den datainformation som används i dito. Vidare har 
uppdragsgivaren utvecklat fyra stycken grafiska gränssnitt som användarna kan styra och 
administrera funktioner och datainformationen genom.  
 
Gränssnitten är utformade för att passa en generell typ av användare eller om man så vill en 
generell typ av huvudfunktion. Gränssnitten är följande; customers, technicians, service 
providers, end-customers. 
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Namnen klargör deras funktion men för att få en liten bättre förståelse ges en kort beskrivning 
för varje gränssnitt.  

• Customer används för att hantera företagets kunder och därtill relaterad information 
såsom vilka typer av produkter eller tjänster kunden har inköpt, för vilken tidsperiod 
kund har betalat och så vidare. 

• Technicians används av företagets tekniker för att hantera och tillgå mer avancerad 
information såsom driftstatus, ändring av inställningar i installerad hårdvara såsom 
routrar, servrar etcetera.  

• Service provider används av tjänsteleverantörerna vilket inte sällan är operatörerna 
som hyr in sig hos nätverksägarna , men det kan också vara nätverksägarna själva. 

• End customer används av slutkunden, det vill säga den som vill konsumera bredband. 
I detta gränssnitt kan kunden hantera sina beställda tjänster som vanligtvis är ett 
bredbandsabonnemang. Kunden kan exempelvis förlänga eller avsluta sitt 
abonnemang; ändra sina personuppgifter med mera. 

En av VSS fördelar är dess bredd av funktioner. VSS hanterar bland annat kundhantering, 
nätverksövervakning, fjärrkonfiguration av hårdvara, projektuppläggning, schemaläggning. 
Uppdragsgivaren använder själv sitt VSS i det dagliga arbetet och därav sker utvecklingen 
inte endast genom efterfrågan från kunder.  

 
Figur 7 Skärmdump från uppdragsgivarens VSS 
 
Uppdragsgivarens VSS försöker hålla gränssnittet så enhetlig som möjligt för alla funktioner 
och tjänster som finns att tillgå. Detta för att dess användare lätt ska känna igen sig då nya 
funktioner läggs till. I Figur 7 ses dess typiska utseende. I Figur 8 visas gränssnittets upplägg 
på ett generellt sätt. Då användaren klickar på en huvudkategorier visas ett antal delkategorier 
upp. Till varje kategori finns sedan olika funktioner att använda. I innehållsrutan sker själva 
utförande av en funktion. I Figur 7 har användaren valt kunder som huvudkategori och i 
innehållet redovisas omsättningen av kunder under en tidsperiod[EMP 5]. 
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Figur 8 Generell beskrivning av gränssnittet i uppdragsgivarens VSS 
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Figur 9 Skiss över uppdragsgivarens VSS:s arkiktektur 

Ett funktionssegment som har haft lägre prioritet i uppdragsgivarens VSS är ekonomi. I Figur 
9 visas att VSS:s användare använder externa ekonomisystem för att hantera exempelvis 
bokföring och fakturering. Initialt har uppdragsgivaren som förhoppning att fakturering snart 
ska kunna göras genom VSS på ett smidigt vis utan att behöva växla mellan något annat 
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program såsom ett externt faktureringsprogram. Kortbetalning är nära besläktat med 
fakturering. Att en betalning sker med kort kan liknas med en betald faktura vilket för med sig 
fördelar. För uppdragsgivarens kunder skulle det innebära att de snabbare och enklare får in 
likvida medel, de skulle även kunna kräva av vissa problemkunder att betalning måste ske 
med kort för att deras bredband eller annan tjänst ska fortsätta att fungera. En vanlig 
problemkund har varit utbytesstudenter som inte har betalat sina fakturor innan de åker 
tillbaka till sitt hemland.[EMP 5] 

Avslutningsvis ges här ett exempel på en av kärnfunktionerna i uppdragsgivarens VSS. En av 
funktionerna i VSS är att underhålla en webbplats, något som uppdragsgivaren benämner 
Kundwebb. Kundwebb marknadsför tjänsteleverantörernas tjänster mot slutkunden. Slutkund 
är vanligtvis en person som bor i ett hem som har ett bredbandsuttag. 

Slutkund ansluter sin dator till ett bredbandsuttag som finns i slutkunds bostad. När detta sker 
så får slutkund upp en begränsad webbplats som frågar kunden med vilken operatör slutkund 
vill ansluta sig till Internet med. Kunden väljer en tjänsteleverantör och kan registrera sig själv 
som kund. Denna information sparas i uppdragsgivarens databaser och anropar, enkelt 
uttryckt, en funktion i systemet som möjliggör att slutkund får tillgång till Internet. Efter 5-10 
minuter har kunden tilldelats tillträde till Internet. Vidare kan nu tjänsteoperatören se i 
customer gränssnittet att en ny kund har skapats. De tjänster och produkter kunden har köpt 
kan sedan exporteras till ett externt ekonomisystem så att till exempel faktureringen kan ske 
till kunden.[EMP 5] 

4. Beslutsunderlag för val av implementeringsmodell 
För att veta vilken implementeringsmodell uppdragsgivaren bör använda gjordes en 
kostnadskalkyl över de två alternativen som finns. Kalkylerna återfinns i appendix A i 
tabellerna Tabell 1 och Tabell 2. 
 

Egen Psp 
      
  År 1 År n 

        
Underhållskostnader       
Årskostnad teleoperatör   2000 0
Årskostnad kortinsamlare   36000 36000
Certifiering PCI DSS   150000 0
Certifiering Psp av bank   10000 10000
Certifiering 3D Secure   120000 80000
SSL   7000 7000
Drift Teleoperatör   10000 10000
Lön driftsansvarig   390000 390000
PCI DSS kontroller   100000 100000
        
Utrustning       
Server   80000 0
Lokalutrymme   36000 36000
Övervakning   20000 20000
3D Secure MPI (mjukvara)   15000 15000
Dedikerad uppkoppling teleoperatör 10000 7000
        
Utecklingkostnader       
Integration uppdragsgivare   96000 0
Utveckling kortbetalningsmodul   192000 0
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Anpassning PCI DSS   96000 0
        
Summa   1370000 711000
Tabell 1 och Tabell 2 Kostnader då säljföretag använder en utomstående Psp. Kostnaderna är 
generellt kategoriserade i underhållskostnader, utvecklingskostnader och 
utrustningskostnader. Till underhållskostnader räknas alla kostnader som krävs för att 
antingen starta eller underhålla en tjänst eller produkt som krävs för att lösningen ska fungera.
  
Vid beräkning av utvecklingskostnader har en alternativkostnad per timma varit 600 SEK. 
Utvecklingstiden är uppskattad av rapportförfattaren i samråd med handledaren. I detta kapitel 
kommer endast kostnader som behöver utförligare beskrivning eller motivering att redovisas 
mer i detalj.  

4.1. Egenutvecklad PSPlösning 
För att bli certifierade enligt PCI DSS så krävs dels att uppdragsgivaren går igenom en 
certifikationsprocess. Kostnad för denna uppskattas till 150 000 SEK efter samtal med ett par 
av det säkerhetsföretags företag som utför certifieringar av PCI DSS i Sverige. För att företag 
ska upprätthålla sin certifiering utförs ett antal kontroller varje år av ett säkerhetsföretag. 
Säljföretag som har en större volym transaktioner gör dessa kontroller oftare än andra. 
 
En heltidsanställd uppskattas behövas vid en egenutvecklad Psp-lösning. Med heltidsanställd 
menas 40 h / vecka. I dessa 40 timmar ska bland annat jourbevakning ingå som ett nytt 
moment för säljföretaget. Det vill säga om något går fel eller att någon saboterar 
kortbetalningssystemet så ska alltid en anställd till uppdragsgivaren finnas tillgängligt för att 
så snabbt som möjligt lösa problemet. Lönekostnaden beräknas till 390 000 SEK plus en 
egenavgift på 31%. 
 
Som utrustning uppskattas att lokalutrymmet som upptas för en serverhall bör kosta 3000 
SEK / månad. Detta utrymme ska även övervakas med kamera varav det även finns en 
kostnadspost för detta. 
 
Utveckling av en egen kortbetalningsmodul uppskattas ta åtta veckor. Integrationen samt 
testning av modulen hos uppdragsgivaren beräknas ta fyra veckor. Dessa tider är uppskattade 
efter samtal med ett flertal Psp, kortinsamlare samt kortföretag. 

4.2. Via Psp från tredje part 
Om uppdragsgivaren som ska använda sig av en Psp för att ta emot kortbetalningar så 
kommer uppskattningsvis ingen heltidsanställd driftansvarig att behöva finnas. Det kommer 
att räcka med en fjärdedelstjänst (med samma lön som vid egen Psp-lösning) som får fördelas 
ut på ett antal personer som en naturligt del i arbetet. Kortbetalningsmodulen beräknas ta fem 
veckor att utveckla och integrationen beräknas ta två veckor.  

4.3. Kostnadsanalys 
Beslutet om vilken lösningen uppdragsgivaren skulle välja skulle grunda sig i vilka kostnader 
som fanns kring de olika lösningarna. I Figur 10 ses hur kostnaderna förändras vid olika 
transaktionsvolymer. Eftersom en lösning via en Psp innebär en extra rörlig kostnad i form av 
transaktionsavgift så kommer den lösningen att vara mer kostsam vid ett visst antal 
transaktioner. För att det ska vara mindre kostsamt för uppdragsgivaren, från och med år två, 
att bli sin egen Psp krävs 1,3 miljoner transaktioner per år för att täcka de extra kostnader som 
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tillkommer vid en egen lösning. I Tabell 3 ses de värden som användes för att bygga upp 
grafen. 
 

 
Figur 10 Kostnadskalkyl vid olika transaktionsvolymer  
 

5. Kravspecifikation för ett kortbetalningssystem 
Uppdragsgivaren informerade i ett tidigt skede av examensarbetet att rapportförfattaren skulle 
få fria tyglar i uppbyggandet av betalsystemet. Endast större riktlinjer skulle ges. 
Kravspecifikationen är därför väldigt generellt skriven i endast ren brödtext. Eftersom varken 
rapportförfattaren eller uppdragsgivaren visste exakt vad som var nödvändigt att system skulle 
kunna klara av så gjordes initialt endast grova riktlinjer för projektet. 
  
Uppdragsgivaren vill att betalningssystemet ska utvecklas i programmeringsspråken VB.NET 
och ASP.NET med Microsofts .NET verktyg som utvecklingsmiljöer.  Detta krav ställs 
eftersom större delen av utvecklingen idag hos uppdragsgivaren sker i dessa miljöer och det 
blir därför enklare för någon annan att sätta sig in i betalningssystemet efter det att 
examensarbetet är över.  
 
Vidare vill uppdragsgivaren att betalningssystemet ska vara modulärt och byggt med ”stort 
tänk”. Uppdragsgivaren menade med detta att kortbetalningssystemet ska vara väldigt 
flexibelt byggt så att det i framtiden är enkelt koppla på nya funktioner eller att lägga till/ ta 
bort till exempel en Psp som används för att utföra betalningar.  Andra saker kan vara att 
systemet ska stödja alla typer av valutor eller att det till exempel ska vara möjlig att ställa in 
om en transaktion ska utföras direkt eller inte. Systemet ska ha stöd för att begränsa 
möjligheterna för en konsument att utföra en transaktion.  
 
Betalningssystemet ska tillhandahålla två stycken gränssnitt. Det mest prioriterade 
gränssnittet är ett API som möjliggör att utvecklare hos uppdragsgivaren kan utföra 
korttransaktioner från egenutvecklade applikationer. Exempelvis ska en utvecklare kunna 
bygga en handelsplats åt ett säljföretag där dess produkter eller tjänster sedermera kan betalas 
genom en betalfunktion som anropas genom API:t. 
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Det andra gränssnittet ska vara ett kombinerat övervakning- och administrationsgränssnitt och 
ska vara integrerat i något av uppdragsgivarens webbgränssnitt i dess VSS. Antagligen 
kommer denna integration ske i webbgränssnittet ”technician”. Detta gränssnitt kommer att 
kunna övervaka transaktioner, upptäcka fel i kortbetalningssystemet etcetera. Det kommer 
även användas som en startpunkt och en administrationspunkt för säljföretag som redan 
använder uppdragsgivarens VSS och vill kunna ta emot kortbetalning och göra inställningar 
för dess funktionalitet. 
 
Själva kärnan i betalningssystemet kommer att omfatta större delen av alla funktioner. 
Gränssnitten bygger upp sina funktionalitet genom att anropa kärnan och genom dess svar 
bygga upp sin funktionalitet. Kärnan beskrivs inte tydligare än så här. De kravfunktioner som 
finns för varje gränssnitt är i stort sett kärnans funktionalitet. Gränssnittet kan ses som ett sätt 
att presentera kärnans funktionalitet till utvecklare och användare av kortbetalningssystemet. 

Utvecklare

Kortbetalningssystem
**

Technian
*
*

PSP

GUI - technian

 
Figur 11 Översiktsbild hur kortbetalningssystemet är relaterat till omvärlden  

5.1. Use cases 
I starten av utvecklingsarbetet ritades ett use-case diagram upp för att få en enkel bild av vad 
kortbetalningssystemet skulle kunna göra när det var klart. Aktören Utvecklare är en anställd 
programmerare hos uppdragsgivaren. Technician är användare till uppdragsgivarens 
affärssystem, som arbetar i teknikervyn som beskrevs i kapitel 3. 
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Figur 12 Övegripande use-case diagram över kortbetalningssystemet 
 
I det generella use-case diagrammet som användes vid utvecklingen av 
kortbetalningssystemet fanns för API: t fyra use-cases. API: ts use-cases begränsades av den 
Psp rapportförfattaren valde att integrera mot. Detta tas upp i kapitel 6.1. De funktioner som 
Psp:n erbjöd vid utvecklingen av kortbetalningssystemet var följande: 
 
Utföra en kortbetalning 
Utvecklaren ska kunna utföra en kortbetalning i valfri valuta. 
Reservera en kortbetalning 
Utvecklaren ska kunna reservera en kortbetalning som sedan ska kunna verkställas 
Verkställa en kortbetalning 
Utvecklaren ska kunna verkställa en tidigare reserverad kortbetalning 
Avbryta en kortbetalning 
Utvecklaren ska kunna avbryta en tidigare reserverad kortbetalning 
 
För technicians fanns tre huvud use-cases 
 
Inställningar 
Technician ska kunna göra någon form av säkerhetsinställningar. Exempelvis ska technician 
kunna begränsa vilka IP:n som kortinnehavaren får ha för att kunna utföra en kortbetalning.  
 
Administrera betalningar 
Technician ska kunna behandla obehandlade betalningar, såsom reserverade kortbetalnings 
som ska avbrytas eller verkställas. Technician ska även kunna lista och söka betalningar. 
 
Övervaka / kontrollera systemet 
All information som skickas genom API:t loggas. Denna logg ska på ett enkelt sätt 
presenteras i GUI så att technician lätt ska kunna hitta om fel har uppstått och vart felet i så 
fall har uppstått. 
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5.2. Kravfunktioner 
Nedan följer ett antal funktioner som i examensarbetets start sattes upp som kravfunktioner. 
Med kravfunktioner menas funktioner som skulle fungera efter examensarbetets slut. Kraven 
delas upp på de två gränssnitt som skulle utvecklas, ett API och ett grafiskt övervaknings- och 
administrationsgränssnitt, vilka beskrivs nedan. 

5.2.1. API  
Istället för att olika Utvecklare hos uppdragsgivaren ska behöva sätta sig in i den programkod 
som finns i korbetalningsystemet så har ett API gjorts. API:t döljer programkoden för 
utvecklaren och ger de endast tillgång till de funktioner utvecklarna behöver. En utvecklare 
kan alltså utveckla en funktion, exempelvis en webbshop åt en av uppdragsgivarens kunder, 
och sedan använda sig av kortbetalningssystemets API för att möjliggöra en kortbetalning i 
webbshopen.  
 
Handskakning mellan utvecklare och API 
På något sätt måste utvecklare logga in genom API:t för att kunna utföra en betalning. 
Detta för att undvika att obehöriga anropar API:t och gör en betalning. 
 
Felsäker inmatning  
Vid anrop till API:t ska alla inmatningar kontrolleras. Alla indata kommer att skickas till 
API:t som strängar även utifall de egentligen är numeriska värden eller boolean eller 
någonting annat. API:t ska sedan utföra en kontroll av varje inmatning för att se till så att 
exempelvis en summa pengar alltid skickas in som heltal [ören] eller att kortinnehavarens 
kortnummer innehar rätt format.  
 
Betalfunktioner 
I projektets start visste varken uppdragsgivaren eller rapportförfattaren vilka betalfunktioner 
som var möjliga att implementera. Grundkravet sattes därför lågt. API:t ska kunna utföra en 
betalning från ett kontokort vid ett anrop. Det ska vara möjligt att utföra en betalning i olika 
valutor (även om det inte stöds av Psp). 
 
Responskod vid anrop till betalfunktioner 
Utvecklare måste kunna veta om sitt anrop har varit lyckosamt eller inte . Vid fel ska en 
ungefärlig felorsak kunna ges i form utav en felkod. Dessa felkoder kan komma att loggas av 
utvecklarna och det är därför viktigt att kritiska fel har unika felkoder så att utvecklarna vet 
om till exempel ett okänt fel har inträffat i betalsystemet eller om det bara är att de har skickat 
med fel lösenord för att ansluta till API:t. 
 
Alla anrop och påföljande processer ska loggas  
Alla anrop som sker genom API ska loggas i en databas. Även dataflödet som sker vid ett 
anrop ska loggas.  En driftspersonal ska i efterhand kunna gå in och kontrollera en transaktion 
som har skett och se att den utfördes korrekt eller om något fel har uppstått. Det ska även vara 
tydligt var felet har inträffat och någon form av felmeddelande ska finnas. 

5.2.2. GUI technician – övervaknings och administrationsgränssnittet 
Detta gränsnitt ska användas av teknikeranvändarna (technicians) av uppdragsgivarens VSS. 
Gränssnittet är till för att övervaka kortbetalningssystemet och vid fel kunna kontrollera vad 
det har berott på. Dessutom finns även administrationsmöjligheter till användarna för att 
hantera de transaktioner som har skett. Användaren ska även kunna göra olika relevanta 
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inställningar i systemet såsom att hindra olika IP-adresser från att använda systemet. Nedan 
följer i stort de funktioner som finns att tillgå. 
 
Aktivera / Avaktivera kontokortsbetalningar 
Något slags användarkonto ska kunna skapas i systemet. I detta konto ska 
inloggningsuppgifter till Psp lagras.  Vid aktivering ska en eller flera testtransaktioner skickas 
för att kontrollera att allt fungerar som det ska.  
 
Användarprofiler till användarkontot 
Säljföretaget ska kunna lägga till och ta bort olika profiler till sina användarkonton. 
Användarprofilerna ska användas till att göra inställningar för hur transaktionerna ska utföras. 
Exempelvis ska ett säljföretag kunna göra en profil som bara gäller för de som använder en 
visst typ av valuta samt har en viss typ av IP-adress. 
 
Söka tidigare betalningar/betalningsförsök 
Det ska vara möjligt att söka alla försök till transaktioner och eller anrop genom API:t. Dessa 
ska sedan kunna sorteras på datum och andra relevanta parametrar. 
 
Visa dataflödeshistorik för en specifik transaktion/transaktionsförsök 
Visa alla sparade detaljer kring ett betalningsförsök. Teknikern ska vid fel, kunna se på ett 
ungefär vart i programflödet felet har uppstått samt vilken typ av fel det gäller. 

6. Systemdesign 
Detta kapitel beskriver hur systemet byggdes upp utefter de den kravspecifikation som var 
utarbetad. Först beskrivs de funktioner som går att göra i de två olika tidigare nämnda 
gränssnitten som har utvecklats. Därefter visas den databasmodell som har använts i 
utvecklingen. Detta illustreras i ett ER-diagram vilket är standard i uppbyggnad av en databas. 
Vidare visas ett sekvensdiagram av kortbetalningssystemet då en korttransaktion sker. 
Avslutningsvis visas skärmbilder från övervaknings- och administrationsgränssnittet som då 
är integrerat i uppdragsgivarens VSS.  

6.1. API till utvecklarna 
Rapportförfattaren använde sig av Samport som Psp. Samport valdes för att de hade den 
billigaste kostnaden för att utföra en transaktion. Samport hade följande betalfunktioner att 
tillgå 
 

• Utföra en betalning direkt 
• Reservera en betalning 
• Utföra en reserverad betalning 
• Avbryta en reserverad betalning 

 
Något som saknades hos Samport var möjligheten att avbryta en betalning som har utförts. 
Däremot stödjer Samport funktionen att avbryta en reserverad betalning. Vid en reserverad 
betalning har köpesumman endast reserverats att dras från kontoinnehavarens konto. Denna 
funktion stödjer Samport inte när examensarbetet utfördes och är sällan en standardfunktion 
hos andra Psp:er. Att reservera en betalning innebär att man sedermera måste antingen 
slutföra betalningen eller avbryta reservationen. Samtliga dessa fyra funktioner är de som 
finns tillgängliga för utvecklare hos uppdragsgivaren att anropa genom en WebService.  
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6.2. Övervaknings och administrationsgränssnittet 
Alla anrop som sker genom API-gränssnittet lagras i en databas för att driftstekniker eller 
motsvarande sedan ska kunna studera betalningar som har skett, fel som har uppstått etcetera. 
Loggning sker sekventiellt, före varje delsteg som görs i en betalfunktion så lagras vad som 
kommer ske. Efter det att delsteget har utförts så sparas resultatet till det lagrade delsteget. 
Detta har gjorts för att tekniker ska kunna se exakt var ett fel har uppstått och samtidigt kunna 
kontrollera att framförvarande steg har utförts korrekt.  
 
Övervakningsgränssnittet fungerar också som ett administrativt gränssnitt till det säljföretag 
som brukar systemet. I administrationsverktygen kan uppdragsgivarens kunder (de kunder 
som har köpt tjänsten från uppdragsgivaren) skapa ett kortbetalningskonto. Till detta 
kortbetalningskonto skapas olika användarprofiler som innehåller olika inställningar och 
restriktioner. Syftet med att kunna skapa profiler är att ge användarna möjlighet att ha olika 
inställningar beroende på vilka deras slutkunder är (med avseende på IP-adress).  
  
De funktioner som kan utföras i övervaknings- och administrationssystemet är enligt följande 
 

• Manuellt utföra en transaktion från ett kontokort till säljföretagets bankkonto 
• Manuellt avbryta en reserverad transaktion 
• Manuellt slutföra en reserverad transaktion 
• Söka efter transaktioner med avseende på status och tidpunkt 
• Enkelt övervaka fel eller nekanden av transaktioner 
• Tillsätta restriktioner till transaktionerna. Detta går att göra med avseende på valuta 

och summa samt kortinnehavarens IP-adress 

6.3. ERDiagram (Entity Relations) 
En flexibel databas skulle utvecklas. Med det menas en databas som kan utnyttjas även vid 
mindre förändringar. Exempelvis kan man göra ett betalningssystem som stödjer en typ av 
valuta eftersom man vet att endast den valutan kommer att användas i systemet. Däremot är 
det oftast inte svårt att initialt införa flexibiliteten att stödja flera valutor på en gång. Med 
detta tankesätt som grund är databasen uppbyggd.  För att reda ut vilka entiteter som skulle 
ingå i ER-diagrammet användes framför allt kravspecifikationen som gjordes i samråd med 
uppdragsgivaren (se kapitel 5.2).  
 
 



25 
 

SessionError

Session

IpRestriction

NoSession
Error

Currency
 Setting

Currency

CardNo

Profile

Psp

Account

Transaction
Root

Transaction

TestPayment
Cards

Settings
System

Settings
Gui

SessionEventSessionHistory

connects

attachs

has

has

has

creates

has

invokes

saves

saves

saves

creates

has

belongs
to

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0/1

n

1 1

n

n

m

n

1

1

n

n

n

n

1 0/1

 
Figur 13 ER-diagram över betalningssystemet  
 
I Figur 13 ses det slutgiltiga ER-diagrammet som målades upp. 
Ett ER-diagram ritades upp efter att rapportförfattaren först hade beskrivit i brödtext vilka 
funktioner och möjligheter betalningssystemet skulle kunna ha. Här kommer en kortare 
resumé av denna brödtext. 
 
Databasen ska ha stöd för flera Psp. Psp ska kunna ha möjlighet att spara testkort 
(TestPaymentCards) som kan användas för att simulera kortbetalningar. Varje säljföretag ska 
kunna skapa konton(Account) i uppdragsgivarens VSS. Varje konto ska vara knutet till en 
Psp. Detta konto ska kunna identifiera säljföretag i kortbetalningssystemet. För varje konto 
kan säljföretaget skapa olika användarprofiler (Profile). Dessa profiler ska användas för att 
begränsa möjligheterna till missbruk och bedrägerier. I profilerna ska säljföretaget kunna 
begränsa antalet valutor (Currency)) som är tillåtna. De ska även kunna begränsa, för varje 
vald valuta, inom vilket intervall av köpesumma konsumenten får handla (CurrencySetting). 
Profilen ska även kunna begränsa vilka IP-adresser (IpRestriction) som får handla med kort.  
När en kortbetalning sker så skapar säljföretagets konto upp en session(Session) i 
betalningssystemet. Denna session sparar alla händelser(SessionHistory) som sker i 
kortbetalningssystemet vid ett anrop till dito. Vid fel så sparas detta fel(SessionError) till 
aktuell händelse. I en session så kan en kortbetalning(Transaction) skapas. Databasen ska 
även kunna lagra inställningar(SettingsSystem, Settings Gui) i det användargränssnitt som 
säljföretaget använder för att övervaka kortbetalningsystemet. Databasen är även byggd för att 
klara av att spara kortnummer (CardNo) till respektive transaction.  
 
För fullständiga tabeller som skapades se Appendix A.  
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6.4. Sekvensdiagram vid ett betalningsanrop 
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Figur 14 Sekvensbeskrivning av ett betalningsanrop 
 
I Figur 14 ses en sekvensbeskrivning då en kortbetalning utförs. Överst i sekvensdiagrammet 
ses de klasser som kommer att kommunicera med varandra vid en kortbetalning. För att få lite 
mer förståelse till de olika klasser som kommunicerar med varandra vid en kortbetalning ges 
härmed en kortare beskrivning av varje klass. Utvecklare och PspApi är aktörer som 
kommunicerar med klasserna.  
Klasserna som ingår i detta sekvensdiagram kan ses som de mest tongivande klasserna i 
betalningssystemet och övriga hjälpklasser kommer inte att nämnas. 
 
SoapPaymentClient 
Klassen fungerar som ett gränssnitt för Utvecklare när Utvecklare vill utföra någon av de 
funktionsanrop som nämndes i kapitel 6.1. Klassen kan även ses som ett lager till klassen 
CardPaymentApi. 
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.  
ResponseMessage 
Denna klass har hand om de svarsmeddelanden som ska ges på anrop från Utvecklare. 
ResponseMessage är starkt kopplad till ResponseCode i och med att en ResponseCode 
motsvarar ett ResponseMessage. 
 
CardPaymentApi 
Denna klass är själva kärnan i betalningssystemet. Det är denna klass som syr ihop alla anrop 
som ska ske till andra olika klasser. När Utvecklare gör ett anrop till SoapPaymentClient 
så anropas därefter CardPaymentApi som i sin tur anropar andra klasser som ingår för att 
utföra anropet som ställdes till SoapPaymentClient. 
 
PaymentCard 
Klassen motsvarar ett kort och tar hand om kortdatan 
 
Session 
I klassen Session sparas all information som hör till det aktuella funktionsanropet som har 
skett från Utvecklare till SOAP_PaymentClient.  
 
Customer 
Klassen motsvarar det säljföretag i uppdragsgivarens VSS som ska ta hand om 
kortbetalningen. 
 
ResponseCode 
Beroende av utfallet från ett anrop av Utvecklare så returneras olika responsekoder. Detta tas 
om hand av klassen ResponseCode. 
 
PaymentService 
Ses som en generell klass för Psp. I denna klass omvandlas bland annat svarskoder som 
returneras från PspApi till de svarskoder som uppdragsgivaren använder och returnerar till 
sina Utvecklare. 
 
PspApi 
Extern webservice som befinner sig i Psp:s egna datasystem. Ett gränssnitt som används för 
att kommunicera med de säljföretag som vill använda dem som Psp vid kortbetalningar.  
 

6.5. Problemlösning vid implementering 
Här tar rapportförfattaren upp några problem som uppstod vid uppbyggandet av systemet och 
hur rapportförfattaren löste dem. 

6.5.1. Logg 
I starten av examensarbetet anvisade uppdragsgivaren om att allt informationsflöde som gick 
genom API:t, det vill säga alla anropsförsök till en kortbetalning, skulle lagras i en databas. 
Detta skall ske för att vid behov kunna återspegla en kortbetalning som gått fel på något sätt.  
Problemet som uppstod här var vad som skulle hända om databasen kraschade under en 
kortbetalning eller något annat hände så att ingen lagring kunde ske i databasen.   
 
Loggen är uppbyggd för att spara varje händelse / funktionsanrop som sker i 
kortbetalningssystemet. Vid varje anrop till API:t så skapas en session för det anropet. En 
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session kan ses som ett sätt att identifiera anropet. I varje session sker ett antal händelser 
beroende på vilken typ av anrop som har skett. Innan varje händelse sker så sparar loggen att 
en kommande händelse är på väg att ske och när händelsen är utförd korrekt så sparas 
händelsen som godkänd. När ett fel som beror på programkoden inträffar så sparas detta fel 
tillsammans med den specifika händelsen som skedde precis då felet inträffade. När databasen 
inte är tillgänglig så kan ingen information sparas och de lagras heller inte något fel till 
händelsen.  
Dessa fel går i efterhand att upptäcka genom att söka efter händelser som inte är godkända 
och som inte har något fel tillsatt. 
 

Uppdatera
sparad händelse

till godkänd

Spara kommande 
händelse som 
inte godkänd

utför händelse
 

Figur 15 Skiss över grundprincipen i loggen 
 
I efterhand skulle det vara bra att ha en backup-plan då databasen inte är nåbar eller 
motsvarande. Exempelvis skulle loggen kunna spara ner information i en textfil.  

6.5.2. Temporär lagring av kortdata 
När 3D-Secure skulle implementeras så visades det sig att kortbetalningen då skedde i två 
funktionsanrop till Psp. Dels för att initiera och kontrollera om kortinnehavaren var ansluten 
till 3D-Secure, dels efter att kontrollen hade utförts avgöra om betalningen ska ske genom 3D-
Secure eller inte. I initieringsanropet så skickades all kortdata utom CVV som skulle 
användas i det avslutande anropet. Det är strikt förbjudet enligt kortbetalningssystemet att 
lagra CVV- parametern på något sätt i säljföretagets datasystem. Eftersom Rapportförfattaren 
ville att kortinnehavaren endast skulle behöva fylla i sina kortdata en gång uppstod härmed ett 
problem. Detta löstes dock efter diskussion med Psp som berättade att rapportförfattaren 
skulle spara CVV i en cookie5 i kortinnehavarens webbläsare. På så vis sparades inte 
informationen i säljföretagets datasystem. 

6.5.3. Synkronisering av lokala utvecklingsservrar 
Rapportförfattaren utvecklade kortbetalningssystemet direkt i en av uppdragsgivarens 
utvecklingsmiljöer. För att använda utvecklingsmiljön krävdes att rapportförfattaren loggade 
in på en dataserver som sedan hade tillgång till utvecklingsmiljön. Under perioden då 
examensarbetet utfördes så hade uppdragsgivaren problem med en av sina dataservrar vilket 
ledde till att rapportförfattaren arbetade på en temporär dataserver till dess att den andra 
dataservern blev reparerad. Problemet som uppstod när den riktiga dataservern var reparerad 
var det att en synkronisering av de både dataservrarna skedde då rapportförfattaren loggade in 
på den reparerade dataservern. Eftersom rapportförfattaren aldrig hade loggat ut från den 
temporära dataservern så synkroniserade systemet mot en gammal kopia. Detta ledde till att 
en veckas utvecklingstimmar försvann bort. Olyckligtvis skedde detta under slutfasen av 
examensarbetet.  Den enda lösningen som fanns till detta problem var att göra om arbetet, 
något som dock inte gjordes inom tiden för examensarbetet. Rapportförfattaren skulle kunna 
löst detta problem genom att fråga uppdragsgivaren hur synkroniseringen fungerade samtidigt 
som uppdragsgivaren också skulle ha kunnat informera om detta självmant. En riskanalys i 
början av examensarbetet hade kunnat identifiera denna risk. En handlingsplan hade kunnat 
göra att problemet hade undvikits. 

                                                 
5 En cookie är en liten textfil som en webbplats kan spara i den besökandes webbläsare. Den information som 
sparas i denna textfil kan sedan nås av webbplatsen varje gång besökaren återkommer med samma webbläsare. 
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6.6. Användarmanual till övervaknings och 
administrationsgränssnittet 

I detta kapitel redovisas med hjälp utav skärmbilder hur resultatet blev av övervaknings- och 
administrationsgränssnittet. Detta kapitel redovisar de vyer från gränssnittet som är mest 
relevanta för att kunna använda gränssnittet. 
 
Användarkonton 
Ett säljföretag och användare till uppdragsgivarens VSS hittar startplatsen till administrations- 
och övervakningssystemet genom att klicka först i huvudramen på ”maintenance” och därefter 
i ramen under på ”payment”.  
 
Om det är så att ett säljföretag har anslutit sig till en Psp och fått inloggningsuppgifter från 
denne så kan de skapa upp ett konto för kortbetalningar hos uppdragsgivaren. Användaren 
klickar, i vänster frame, först på Accounts och därefter namnet på sin Psp och därefter New(). 
Användaren får då upp den information som visas i figur Figur 16 på sin bildskärm. Systemet 
bygger upp ett formulär som grundar sig på vilken Psp säljföretaget har valt som förmedlare 
av transaktionerna. I vänster frame under accounts kan användaren även ändra sina konton 
samt aktivera och inaktivera sitt konto. För att aktivera ett konto måste dock först en profil 
skapats och lagts till åt kontot. 
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Figur 16 Skärmbild över av användarkontohanteringen 
 
Användarprofiler 
Genom att klicka på ”Profiles” så kan användaren skapa profiler som ska användas vid 
transaktioner. Tanker är att man ska skapa flera profiler för olika IP-adresser. Exempelvis så 
kan ett säljföretag ge sina nuvarande kunder (om de vet vilka IP-nummer detta är) möjlighet 
att göra transaktioner som utförs direkt och ingen begränsning på summa medan exempelvis 
kunder som surfar in från utlandet eller andra stadsnät inte har möjlighet att utföra 
transaktioner obegränsat. Man kan även välja att en transaktion endast reserveras för 
exempelvis ett okänt IP. 
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Figur 17 Skärmbild från GUI – restriktioner för olika valutor och köpesummor. 
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Figur 18 Skärmbild över hanteringen av de IP-adresser som har tillgång att utföra en kortbetalning eller 
inte. 
 
Settings 
Det finns två typer av inställningskategorier gränssnittet. Den ena, ”Gui settings” avser 
enklare inställningar för hur transaktioner och sessioner ska listas när användaren söker eller 
listar dem.  Den andra avser säkerhetsinställningar. Användaren kan ställa in om de vill spara 
kortnummer (hashade) i sin databas för att sedan undvika att exempelvis ett kortnummer 
används flera gånger under en kortare period. Användaren kan även ställa in hur lång tid en 
användare som har gjort en transaktion måste vänta för att kunna utföra ännu en transaktion. 
Dessa inställningar används framförallt för undvika inte önskade dubbeltransaktioner men 
rapportförfattaren ansåg även att det möjligtvis kunde minska enklare former av bedrägerier. 
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Figur 19 Skärmbild över säkerhetsinställningar  
 
Transactions 
Transactions avser alla transaktioner som har skett. Rapportförfattaren har delat upp dessa i 
följande sex huvudkategorier 

• Reservations – reserverade transaktioner, det vill säga de är inte dragna från 
kortinnehavarens konto ännu. Denna kategori delas även in i ”unhandled” och handled 
vilket avser utifall de har blivit efterbehandlade eller inte. 

• Settles – avser utförda transaktioner som alltså är godkända och där monetära medel 
har dragits från kortinnehavarens konto. 

• Reversals – avser reserverade transaktioner som har blivit avbrutna 
• Pending – avser transaktioner som är pågående.  
• Time outs  - avser transaktioner som har påbörjats av kortinnehavaren men sen aldrig 

slutförts på grund utav exempelvis felaktig pinkod till 3D Secure. 
• Asynchroniziations – avser transaktioner som är felaktigt utförda på något sätt. Det 

kan vara så att databas servern inte har kunnat spara ner väsentlig data kring en 
transaktion och då visas den här.  

 
Användaren kan även söka bland transaktionerna genom att klicka på Search() i vänster frame 
under ”Transactions”. När transaktionerna listas finns det möjlighet att sortera transaktionerna 
i både ned- och uppåtgående riktning med avseende på väsentliga parametrar. 
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Figur 20 Skärmbild över de transaktioner som har skett. 
 
Användaren kan välja att klicka in på en transaktion genom att klicka på dess ID nummer. Då 
kan användaren vidare se hur betalningen har gått till, det vill säga vad som har hänt i dess 
session där transaktionen skapades.  
 
Log 
I loggen visas alla sessioner som har skapats. I pre-session finns de fel som har uppstått då 
ingen session har skapats. Här ska det vanligtvis inte uppträda några fel.  
 
Rapportförfattaren har delat in sessionerna i följande tre olika kategorier 

• Active – aktiva sessioner. Kan liknas med en pendlande transaktion. Dock kan en 
session skapas utan att en transaktion har skapats. Denna tog rapportförfattaren mest 
med för att kunna se hur många aktiva anrop som är mot betalsystemet. 

• Denials – sessioner som har blivit nekade av naturliga anledningar. Kanske har 
kortnumret varit fel, eller att det inte finns någon profil som passar kortinnehavaren 
etcetera.  Det kan även vara så att utvecklare har skickat in indata som är 
felformaterad.  

• Errors – Okända fel som uppstår i sessionen. Denna måste ständigt hållas under 
uppsikt. Uppträder okända fel så måste de rättas till. 
 

I loggen kan användaren likt i Transactions söka bland alla sessioner.  
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Figur 21 Skärmbild över de sessioner som har skapats. 

7. Resultat 
I detta kapitel redovisas svar på de frågor som ställdes i kapitel 1.2 
 

Hur ser informationsflödet ut vid kortbetalningar på Internet; vilka parter är inblandade? 

De nödvändiga parterna i ett kortbetalningssystem är kortinlösare, kortutgivare, 
kortinnehavare, säljföretag och payment service provider. Informationsflödet beskrivs i 
kapitel 2.4. 

Vilken implementeringsmodell bör uppdragsgivaren använda i att sitta nuvarande 
verksamhetssystem?  

Sett ur ett kostnadsperspektiv ska uppdragsgivaren använda sig av den enklare 
implementeringsmodellen så länge inte uppdragsgivaren beräknar att hantera mer än 1,3 
miljoner kortbetalningar per år.  

Hur ser systemdesign och implementation av ett kortbetalningssystem ut? 
I kapitel 6 visas den systemdesign som har använts. 
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8. Diskussion 
I detta kapitel kommer erfarenheter och insikter som har skapats utifrån examensarbetet. 

8.1. Erfarenheter 
Detta examensarbete har fått mig att inse vikten av planering vid ett större projekt såsom ett 
examensarbete på 20 veckor. Något som jag har förstått är ännu viktigare är att hålla sig till 
planeringen och inte vika av från den. Jag vek av från planeringen flera gånger vilket ledde till 
att jag stagnerade min utveckling ett antal gånger.  
 
Informationssökningen till detta examensarbete har gått bra. Jag har inte haft många källor 
men de källor jag till slut har valt har varit innehållsrika och mycket pålitliga.  
 
Systemutvecklingen och integrationen av kortbetalningssystem tycker jag gick väldigt bra om 
jag bortser från det tekniska hinder (kapitel 6.5.3) jag stötte i slutfasen av arbetet. Jag känner 
framförallt att jag har blivit mer strukturerad som programmerare.  
 
Kravspecifikationen från uppdragsgivaren hade behövts vara mycket tydligare. I början av 
examensarbetet ställdes ett antal krav från uppdragsgivaren upp. Dessa krav var av väldigt 
generell art vilket öppnade för kreativitet samtidigt som konkreta mål saknades. Ett nytt krav 
som tillkom under examensarbetet var att kortbetalningssystemet skulle ha en detaljerad form 
utav dokumentation. Detta var ett väldigt viktigt krav och jag spenderade väldigt mycket tid 
med det. I slutfasen visade det sig att denna dokumentation inte var särskilt viktigt utan det 
var en användarmanual till systemet som nu var viktigt. Det jag har lärt mig kring detta är att 
stämma av (gärna skriftligen) mer exakt vilka krav som gäller i ett större projekt samt att vara 
mer kritisk mot nya krav som uppkommer under projektets gång. 
 
Under detta examensarbete är jag framförallt nöjd med hur jag byggde upp databasen som har 
använts som grund för kortbetalningssystemet. Jag tycker den är välstrukturerad och enkel att 
förstå.  
 

8.2. Vidareutveckling 
 
Kortbetalningssystemet hann inte bli helt komplett inom tidsramen för examensarbetet. 
Uppdragsgivaren har möjlighet att slutföra och integrera kortbetalningssystemet i deras 
verksamhetssystem relativt enkelt. Rapportförfattaren uppskattar tiden till det 
integrationsarbete som kvarstår till 60 arbetstimmar för en erfaren systemutvecklare. Det 
arbete som är kvar att göra är framförallt att rätta till fel i programkoden som gör att vissa 
funktioner inte fungerar tillfredställande. Dokumentationen över system bör förslagsvis 
skrivas om från början efter en modell som uppdragsgivaren har bestämt sig för. Den 
dokumentation som påbörjades under detta examensarbete är inte komplett. 
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Appendix A - Beslutsunderlag 
 

Egen Psp 
      
  År 1 År n 

        
Underhållskostnader       
Årskostnad teleoperatör   2000 0
Årskostnad kortinsamlare   36000 36000
Certifiering PCI DSS   150000 0
Certifiering Psp av bank   10000 10000
Certifiering 3D Secure   120000 80000
SSL   7000 7000
Drift Teleoperatör   10000 10000
Lön driftsansvarig   390000 390000
PCI DSS kontroller   100000 100000
        
Utrustning       
Server   80000 0
Lokalutrymme   36000 36000
Övervakning   20000 20000
3D Secure MPI (mjukvara)   15000 15000
Dedikerad uppkoppling teleoperatör 10000 7000
        
Utecklingkostnader       
Integration uppdragsgivare   96000 0
Utveckling kortbetalningsmodul   192000 0
Anpassning PCI DSS   96000 0
        
Summa   1370000 711000
Tabell 1 Kostnader då säljföretag är sin egen Psp 
 
Via Psp       
   År 1 År n 
        
Undehållskostnader       
Bankinlösen   1000 1000
Anslutning Psp   1000 1000
SSL   7000 7000
Lön driftsansvarig   97500 97500
        
Utvecklingskostnader     0
Integration uppdragsgivare   48000 0
Utveckling 
kortbetalningsmodul   120000 0
Summa   274500 106500

Tabell 2 Kostnader då säljföretag använder en utomstående Psp 
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  0 100000 300000 500000 700000 900000 1200000 1500000 2000000 2500000

Egen Psp år 1 1370000 1370000 1370000 1370000 1370000 1370000 1370000 1370000 1370000 1370000

Via Psp år 1 274500 324500 424500 524500 624500 724500 874500 1024500 1274500 1524500

Egen Psp år n 711000 711000 711000 711000 711000 711000 711000 711000 711000 711000

Via Psp år n 106500 156500 256500 356500 456500 556500 706500 856500 1106500 1356500
 
Tabell 3 Kostnadstabell för olika transaktionsvolymer  



   

På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
 
In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring 
exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
 
© [Per Anders Bjelkstål] 
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