
 

Om PayPal 
PayPal är ett snabbare och säkrare sätt att betala och få betalt på nätet, via datorer, plattor och mobiler. 
Användarna kan på ett tryggt och smidigt sätt betala och överföra pengar utan att behöva avslöja sina 
betalningsuppgifter, och det går att betala med PayPal-saldo och betalkort. PayPal har 137 miljoner aktiva konton 
på 193 marknader med 26 olika valutor världen över, och behandlar nära 8 miljoner betalningar varje dag. 
PayPal gör det möjligt att betala och ta emot betalningar när som helst, var som helst och på flera olika sätt. 
Därför bidrar PayPal i hög grad till att få mobilhandeln att växa, och företaget räknar med att behandla mobila 
betalningar för 20 miljarder US-dollar under 2013. PayPal är ett eBay-företag (Nasdaq: EBAY) och stod för 40 
procent av eBay Incs intäkter under 2012. PayPal har sitt huvudkontor i San Jose, USA, och det internationella 
huvudkontoret ligger i Singapore. Mer information om företaget finns på https://www.paypal.com/se/  
    
 

Stockholm, 2011-11-27 

PayPal tillsätter Mårten Barkman som vd för skandinaviska 
marknaden 
PayPal rekryterar Mårten Barkman som vd för Skandinavien. PayPal är ledande inom 
internationella betalningar på nätet och ett snabbare och säkrare sätt att betala och få 
betalt. Under de kommande åren lägger PayPal fokus på ökad lokal närvaro i Sverige, 
Danmark och Norge där tjänsten redan har över en miljon aktiva konton.  
PayPal är en globalt ledande betalningstjänst för säkrare, enklare och snabbare betalning på nätet via 
dator, mobil och platta, med fler än 137 miljoner aktiva användarkonton i världen. Det skandinaviska 
huvudkontoret ligger i Stockholm där den nya vd:n Mårten Barkman är baserad. Han kommer närmast 
från Western Union där han haft flera ledande befattningar, bland annat som Nordenchef.    

– Mårten Barkman har erfarenhet från att framgångsrikt leda en liknande verksamhet inom 
finans- och detaljhandel och kommer att tillföra en stark kombination av entreprenörskap, 
teknisk kompetens och en djup förståelse för konsumenters beteende på nätet, säger 
Stanley Wachs, regionschef för PayPal Greater Europe. 

PayPal-användare kan betala och överföra pengar utan att behöva avslöja sina betalningsuppgifter 
för andra, antingen genom kontosaldo hos PayPal eller med det betalkort användaren valt att koppla 
till PayPal-kontot. Betalningen går alltid till på samma sätt: användaren bekräftar med sin e-
postadress och sitt PayPal-lösenord.  

– PayPal är ett oerhört starkt varumärke internationellt, och har redan en stor skandinavisk bas 
av över en miljon aktiva konton. Det är väldigt roligt att få det här uppdraget eftersom vi 
svenskar och andra skandinaver ju är ”early adopters” inom nät- och mobilhandel och handlar 
mycket från sajter utomlands, som till exempel eBay. Många svenskar använder redan idag 
PayPal som betalningsalternativ även vid köp på inhemska sajter och vi har tusentals butiker 
anslutna med många stora lokala aktörer, säger Mårten Barkman, nytillträdd vd för PayPal 
i Skandinavien.  

PayPals egna kundundersökningar visar att den främsta anledningen till att använda tjänsten är att 
det är just enklare och säkrare. Användaren kan komma åt tjänsten via dator, platta och mobil, och 
behöver bara uppge betalningsinformation som betalkortsuppgifter en gång – när man registrerar 
PayPal-kontot första gången. PayPal är avgiftsfritt för köparen som även erbjuds ett omfattande 
köparskydd där användaren får hjälp att få tillbaka pengarna om något skulle gå snett med ett köp, 
förutsatt att några få krav är uppfyllda.  

- För svenska e-handlare är PayPal också ett sätt att nå ut på en internationell marknad. 
Genom	  att	  använda	  PayPal	  som	  betalningsalternativ	  på	  sina	  sajter	  kan	  de	  bli	  mer	  intressanta	  
för	  kunder	  från	  hela	  världen,	  som	  känner	  sig	  trygga	  med	  vår	  välkända	  och	  smidigare	  
betalningsmetod, säger Mårten Barkman. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Anna Olsson, presskontakt för PayPal i Skandinavien 
Tel: +46733713612 
Mail: anna.olsson@grayling.com 


