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Bakgrund

Den svenska betalmarknaden befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess. 
Nya digitala betaltjänster lanseras, regler för kortavgifter diskuteras i Sverige 
såväl som på EU-nivå och många banker avvecklar sin kontanthantering. 
Parallellt är Riksbanken i process att lansera nya sedlar och mynt. Dessa 
olika faktorer påverkar konsumenters syn på olika betalmedel såväl som 
hur företag föredrar att ta betalt.  

Insight Intelligence följer utvecklingen av betalmarknaden i Sverige genom 
undersökningar bland privatpersoner och företag. I förra årets undersökning 
bland konsumenter ”Det kontantlösa samhället” fokuserade vi på hur 
attityderna till kontanter ser ut jämfört med andra betalmetoder, och i 
vilken utsträckning svenskarna använder kontanter idag. 

I årets attitydundersökning har vi tittat närmare på hur svenskarna ser 
på betalningar generellt och olika betaltjänster specifikt. Hur föredrar man 
att betala om man får välja? Varför föredrar man en betaltjänst före en 
annan? Hur tror man att man kommer att betala i framtiden?

Syftet med undersökningen är att få en bild av konsumenternas attityder 
till olika betalmetoder och hur dessa attityder kan komma att påverka 
utvecklingen av nya betaltjänster i framtiden.

För att ta reda på detta har vi låtit genomföra intervjuer med 1000 
svenskar mellan 16-74 år. Undersökningen är sponsrad av.SE (Stiftelsen för 
internetinfrastruktur), EY och Bankomat AB. 

Detta är en sammanfattning av undersökningsresultatet och ger en bild av 
utvecklingen av den svenska betalmarknaden från konsumenternas perspektiv.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence 
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Sammanfattning

Många av de betaltjänster som vi ser idag har funnits 
i mindre än tio år. Man kan se en naturlig korrelation 
mellan hur länge en betaltjänst har funnits på marknaden 
och kännedom/förtroende för densamma. 

Man kan dela in betalmetoder i två läger, det 
första består av de klassiska betalmetoderna: 
kontanter, fakturabetalning, kortbetalning 
och överföringar genom internetbank. De är 
alla väl etablerade och används frekvent. 
Fler än 80 procent av samtliga respondenter 
känner ett högt förtroende för samtliga av 
dessa betalmetoder. I det andra lägret finner 
vi nya digitala betalmetoder som betal-appar 
för smartphones och överföringar genom 
digitala betaltjänster (tex. PayPal och Payson). 
Betaltjänsterna inom ramen för dessa nya 
betalmetoder är fortfarande relativt okända 
för de flesta svenskar. Förtroendet för dessa 
typer av betalningar är också lägre.

De två betalmetodslägren har olika typer 
av användare vilket har skapat en mer 
ålderssegmenterad betalmarknad. Äldre 
föredrar de klassiska betalmetoderna och de 
yngre använder i större utsträckning de nya 
digitala betaltjänsterna. 

Den gränsöverskridande kungen av 
betalmetoder är dock kort. I stort sett alla 
typer av konsumenter föredrar kortbetalning. 
Kortbetalning föredras vid fem av åtta 
olika givna betaltillfällen. Det är även den 
betalmetod som folk använder mest frekvent. 
Nästan var tredje respondent (31%) svarar 
att de använder kort ett par gånger per 
dag. Andelen respondenter som svarar att 
de använder kortbetalning varje vecka eller 
oftare (88%) har dessutom ökat från förra året 
(83%). Trots att de flesta respondenter tror 

att kontanterna drastiskt kommer att minska 
som primärt betalmedel om tio år står de sig i 
dagsläget fortfarande starka. Nästan nio av tio 
(88%) angav att de hade kontanter på sig vid 
intervjutillfället. Motsvarande siffra från förra 
årets undersökning var 89 procent. 

En skillnad från förra årets undersökning är 
att förtroendet för och användandet av de nya 
digitala betaltjänsterna ökar. Det kan bero på 
att dessa betalmetoder inte längre känns lika 
”nya och osäkra”. De i åldern 16-29 är mest 
positiva till dessa betalsätt. Att förtroendet 
och användningen ökar i kombination med 
att det främst är den yngre generationen som 
anammar dessa tjänster kan vara avgörande för 
utvecklingen av den svenska betalmarknaden. 
Även om vi är långt därifrån i dagsläget 
kanske vi långsamt är på väg mot ett skifte där 
de nya digitala betalmetoderna blir norm och 
de klassiska betalmetoderna undantaget? På 
frågan om hur man tror att man kommer att 
betala om tio år svarar 22 procent av samtliga 
respondenter betal-appar genom smartphones, 
medan endast två procent tror att kontanter 
kommer att vara deras primära betalmedel. 
Andelen som svarar att de använder kontanter 
varje vecka eller oftare har även sjunkit med 
över tio procent från förra årets 64 procent 
till 52 procent i år. Vidare är nästan hälften 
av samtliga respondenter (48%) positiva till 
biometri dvs. ögonscanning eller fingeravtryck 
som identifiering vid betalningar. Så kanske 
kommer det utvecklas ett helt nytt läger av 
biometriska betalmetoder i framtiden?
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” Även om vi är långt 
därifrån i dagsläget kanske 
vi långsamt är på väg 
mot ett skifte där de nya 
digitala betalmetoderna 
blir norm och de klassiska 
betalmetoderna undantaget? 



Om undersökningen

Insight Intelligence har varit övergripande 
ansvarig för undersökningen, koordinering 
av samarbetet och sammanfattningen av  
denna rapport.   

1000 svenskar mellan 16-74 år har under 
sommaren 2014 intervjuats genom Sifos 
slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa 
webbpanel.

Samtliga diagram är uppställda i 
procentandelar. Vid de diagram där den totala 
procentsatsen överstiger 100 procent har flera 
svarsalternativ varit möjliga. 

Undersökningen och rapporten har tagits fram 
i samarbete med Niklas Arvidsson, forskare 
på KTH och specialiserad på frågor som rör 
utvecklingen av betalmarknaden.

Undersökningen är sponsrad av .SE (Stiftelsen för 
internetinfrastruktur), EY och Bankomat AB. 
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Kännedom och 
användande

Av de givna alternativen är Klarna den betaltjänst 
som flest respondenter anger att de använder (44%).  
På andra plats kommer PayPal (29%). 

Anmärkningsvärt här är att det inte finns en 
enda respondent som svarar att de använder 
sig av SEQR, vilken är den i butik mest 
implementerade mobila betaltjänsten och som 
idag finns i cirka 1 400 butiker/restauranger/
företag runt om i Sverige. Detta kan eventuellt 
bero på att de som betalar med QR-koder 
genom SEQR inte uppfattar att det är ett  
eget varumärke. 

Man kan också se att av de tio givna 
betaltjänstalternativen är det hälften som 
saknar kännedom bland över 70 procent av 
respondenterna. I kriget om den betalande 
konsumenten har betaltjänstleverentörerna 
med andra ord ett gediget varumärkes- och 
kännedomsarbete framför sig. 

I vilken utsträckning är du bekant med följande betaltjänster? (%) 

Samtliga respondenter

Känner inte till Känner till, men använder inte Jag använder Vet ej/ej svar

iZettle

75

14

3
8

WyWallet

4542

7 7

Bitcoin

4647

0
7

SEQR

80

12

0
8

Payair

88

4
0

8

Facebook 
credits

85

7
1

8

Betalo

90

2 0
8

PayPal

22

43

29

5

Klarna

20

32

44

4

Swish

24

52

19

5
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000

Det finns tydliga åldersskillnader när 
det kommer till användandet av de nya 
betaltjänsterna. Att yngre i större utsträckning 
än äldre använder nya betaltjänster må vara 
väntat då yngre generellt är snabbare att ta 

Användandet av nya betaltjänster skiljer sig en 
aning beroende på vart i landet man befinner 
sig. Storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg, 
Malmö) ligger i framkant i användande av 

till sig ny teknik, men det väcker också frågan 
om en ålderssegmenterad betalmarknad 
där den snabba tekniska utvecklingen  
gynnar yngre.

I vilken utsträckning använder du följande betaltjänster? (%)  

Samtliga respondenter, åldersgrupper

16-29 år 30-49 år 50-64 år 65-74 år
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Facebook 
credits

0

27

16

PayPal

36

34

38

28

Klarna

54

45

11

7

Swish

25

30

5

WyWallet

7
8

6

0

1

00

Betalo

00

Bitcoin

1

Payair

000

SEQR

0

1

0

iZettle

5

1

2

1

de nya betaltjänsterna. Storstäderna kan med 
andra ord ses som drivande i utvecklingen mot 
ett kontantlöst samhälle.

KÄNNEDOM OCH ANVÄNDANDE 

1
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Påverkansfaktorer 

Genom föregående frågeställning kan vi se i vilken 
utsträckning folk använder de olika betaltjänsterna, 
men vad är det som får en att använda eller inte 
använda en betaltjänst? 

Vi frågade de som angav att de inte använder 
några av de föreslagna betaltjänsterna varför 
de inte gör det. Det vanligaste svaret var att de 
inte ser någon nytta eller värde i dessa tjänster 
(36%). Var femte respondent (21%) svarade att 
de tycker att det känns otryggt. 

Vad är den främsta anledningen till att du inte använder någon av de 
tidigare nämnda betaltjänsterna?

De respondenter som svarat att de inte använder någon av de föreslagna betaltjänsterna

47%

28%

15%

11%

3%

16%

13%

Jag ser ingen nytta/värde

Det känns otryggt

Det är för krångligt

Brist på standardisering

Det ger för lite tillbaka

Vet ej/ej svar

Annat

Under kategorin ”annat” finns svar såsom ”jag 
visste inte att de fanns” eller ”jag orkar inte 
hänga med i tekniken”.  
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När vi frågade de som svarat att de änvänder 
en eller flera av de olika betaltjänsterna varför 
de använder dessa kan man se två tydliga 
huvudargument. Att betalningen går snabbt/
smidigt är den främsta anledningen (58%). 
Nästan hälften av samtliga respondenter 
svarar även tillgänglighet (46%), det vill 

säga att tjänsten finns tillgänglig på de ställen  
man handlar. 22 procent anger tryggheten i 
betalningen som den viktigaste anledningen.  

Under kategorin ”annat” finns svar såsom ”det 
är det enda valet när man handlar ibland” 
eller ”Ingen fakturaavgift eller dylikt” . 

Vad är den främsta anledningen till att du använder de tidigare  
nämnda betaltjänsterna?

De respondenter som svarat att de använder någon av de föreslagna betaltjänsterna

58%

46%

22%

11%

4%

8%

5%

Det går snabbt/smidigt

Tillgänglighet - de finns på de 
marknadsplatser/köpställen där jag handlar

Det känns tryggt

Det är så vi kommer att betala i framtiden 
och jag vill hänga med i utvecklingen

Det är enklare att spara sina betalningar

Annat

Vet ej/ej svar

PÅVERKANSFAKTORER 
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Betalningar kopplat till 
köptillfälle

Som vi tog upp i förra årets rapport styrs valet av 
betaltjänst och betalmetod ofta av betaltillfället. 

Resultatet av årets undersökning visar att 
vid fem av åtta olika givna betaltillfällen 
föredras kortbetalning. Särskilt populärt är 
kortbetalningar vid butiksköp över 100 kr 
(87%) samt på restaurang (80%). 

Vid fem av 
åtta olika givna 
betaltillfällen 
föredras 
kortbetalning. 

”
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55%

Kontanter Betal-appar för smartphones (WyWallet, Swish, SEQR, etc.)

Vilken betalmetod föredrar du vid betalning till en vän?

Samtliga respondenter, jämförelse 2013-2014

15%

36%

3%
2013

2014

Även om betal-appar fortfarande används 
relativt lite kan man se att 15 procent föredrar 
betal-appar vid betalning till en vän, en tydlig 
ökning från förra årets resultat (3%). Ökningen 
av betal-appar vid betalning till en vän synes 

ha skett på bekostnad av kontantbetalning 
vilket har minskat från förra årets 55 procent 
till 36 procent i år. Detta kan vara en effekt 
av betal-appen Swish aktiva marknadsföring. 

Kortbetalning

Kontoöverföringar 
genom internetbank

Kontanter

Vid vilka betaltillfällen föredrar du 
respektive betalmetod? 

• E-handel
• Restaurang
• Butik (belopp under 100 kr)
• Butik (belopp över 100 kr) 
• Parkering

BetaltillfälleBetalmetod

• Hyra och räkningar
• Betalning till en vän 

• Torghandel/marknad

BETALNINGAR KOPPLAT TILL KÖPTILLFÄLLE
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Betalvanor

Utöver kopplingen till betaltillfälle har vi också frågat 
om betalvanor generellt. Vilka betalmetoder används 
mest och hur ofta används de?

Kort är den betalmetod som folk använder mest 
frekvent. Nästan var tredje respondent (31%) 
svarar att de använder kort ett par gånger per 
dag. Detta kan jämföras med kontanter som 
knappt nio procent använder varje dag.  

Kort är den 
betalmetod som 
folk använder mest 
frekvent.

”
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BETALVANOR

Hur ofta använder du följande betalmetoder? 

Ett par gånger per dag

• Kortbetalning (31%)
• Kontanter (9%)
• Kontoöverföringar via internetbank (1%)
• Kontoöverföringar genom digitala betaltjänster (PayPal, Payson, etc.) (0%)
• Faktura (0%)
• Betalappar för smartphones (WyWallet, Swish, SEQR, etc.) (0%)

Ett par gånger per vecka

• Kortbetalning (57%)
• Kontanter (43%)
• Kontoöverföringar via internetbank (18%)
• Faktura (4%)
• Betalappar för smartphones (WyWallet, Swish, SEQR, etc.) (3%)
• Kontoöverföringar genom digitala betaltjänster (PayPal, Payson, etc.) (1%)

Ett par gånger per månad

• Kontoöverföringar via internetbank (67%)
• Faktura (55%)
• Kontanter (36%)
• Kontoöverföringar genom digitala betaltjänster (PayPal, Payson, etc.) (13%)
• Betalappar för smartphones (WyWallet, Swish, SEQR, etc.) (11%)
• Kortbetalning (9%)

Ett par gånger per år

• Faktura (31%)
• Kontoöverföringar genom digitala betaltjänster (PayPal, Payson, etc.) (30%)
• Betalappar för smartphones (WyWallet, SEQR, etc.) (13%)
• Kontoöverföringar via internetbank (11%)
• Kontanter (9%)
• Kortbetalning (2%)

Aldrig

• Betalappar för smartphones (WyWallet, SEQR, etc.) (71%)
• Kontoöverföringar genom digitala betaltjänster (PayPal, Payson, etc.) (51%)
• Faktura (8%)
• Kontoöverföringar via internetbank (2%)
• Kontanter (1%)
• Kortbetalning (1%)
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Användande av betalmetoder varje vecka eller oftare

Samtliga respondenter, skillnad 2013-2014

Andelen respondenter som svarar att de 
använder kortbetalning varje vecka eller 
oftare (88%) har ökat från förra året (83%). 
Samtidigt har de som svarar att de använder 
kontanter varje vecka eller oftare minskat 
från förra året. Detta bekräftar utvecklingen 
av kortets allt starkare position som kungen 

2013 2014

1%

3%

Betal-appar för 
smartphones (WyWallet, 

Swish, SEQR, etc.)

83%

88%
Kortbetalning

5%

1%

Kontoöverföringar genom 
digitala betaltjänster 

(PayPal, Payson, etc.)

18%

19%

Kontoöverföringar via 
internetbank

64%

52%
Kontanter

av betalningar. Precis som i förra årets 
undersökning är det ingen som anger att 
de använder betal-appar för smartphones 
dagligen, däremot har användandet av betal-
appar ett par gånger i veckan ökat något från 
förra året (1%) till i år (3%).
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Förtroende för olika 
betalmetoder

Förutom själva betalsituationen är valet av betalmetod 
till stor del en förtroendefråga. 

Gradera ditt förtroende för följande betalmetoder?   

Samtliga respondenter 

Högt förtroende = de som svarat 4-5 på en femgradig skala  

Övriga = de som svarat 1-3 på en femgradig skala

Högt förtroende ÖvrigaVet ej

Kortbetalning
2%

83%
15%

Kontoöverföringar genom 
digitala betaltjänster 

(PayPal, Payson, etc.)

26%
35%

38%

Kontoöverföringar via 
internetbank

3%
91%

6%

Kontanter
2%

9%
90%

Faktura

4%

10%
86%

Betal-appar för 
smartphones (WyWallet, 

Swish, SEQR, etc.)

34%
21%

45%

Den betalmetod som folk känner störst 
förtroende för är kontoöverföringar genom 
internetbank (91%), tätt följd av kontanter 
(90%). Här tappar kort sin annars starka 

position som betalmetod och hamnar på 
fjärde plats (83%), efter fakturabetalningar 
(86%). Detta kan bero på rapporteringen om 
skimmingbedrägerier vid kortbetalning. 
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Förtroende för betal-appar för 
smartphones  

Samtliga respondenter, skillnad 2013-2014

Detta resultat skiljer sig från förra årets 
undersökning där kontanter hade högst förtroende 
och kontoöverföringar genom internetbank 
låg på tredje plats. Samtliga betalmetoder 
har dock ökat i förtroende sedan förra året. 
Kontoöverföringar genom internetbank är den 
betalmetod som har ökat mest i förtroende från 
förra året med hela 14 procent.

En annan skillnad från förra årets resultat är 
förtroendet för betal-appar. Förra året angav 

När man tittar på hur förtroendet till olika 
betalmetoder skiljer sig med ålder kan man 
tydligt se att förtroendet för de nya digitala 
och mobila betaltjänsterna är högre ju yngre 
man är. Betal-appar för smartphones har 
exempelvis endast nio procent av de i åldern 
65-74 år högt förtroende för jämfört med 35 
procent bland de i åldern 16-29 år. När det 
kommer till kontoöverföringar genom digitala 
betaltjänster såsom PayPal, Payson, etc. har 24 
procent av de i åldern 65-74 år högt förtroende 
för dessa, jämfört med hela 42 procent bland 
de i åldern 16-29 år. Liksom frågan om 
åldersskillnader i användandet av olika 
betaltjänster pekar detta på en utveckling mot 
en mer ålderssegmenterad betalmarknad. I 
grafen redogörs endast högt förtroende, dvs. de 
som svarat 4-5 på en femgradig skala.2014 2013

28% 30%

12%

21%

Lågt förtroende Högt förtroende

endast 12 procent ett högt förtroende för denna 
betalmetod jämfört med motsvarande 21 procent 
i årets undersökning. De som har högst förtroende 
för betal-appar som betalmetod är unga män i 
åldern 16-29, av dem uppger 34 procent ett högt 
förtroende. Den totala andelen som anger ett 
lågt förtroende för betal-appar (de som anger 
1-2 på en femgradig skala) sjunker något, från 
förra årets 30 procent till 28 procent i år. Detta 
kan bero på att mobila betalningar inte längre 
känns lika ”nya och osäkra”.

En skillnad från förra årets resultat är 
förtroendet för betal-appar. Förra året angav 
endast 12 procent ett högt förtroende för 
denna betalmetod jämfört med motsvarande 
21 procent i årets undersökning.      

”
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FÖRTROENDE FÖR OLIKA BETALMETODER

Högt förtroende för följande betalmetoder?   

Samtliga respondenter, åldersgrupper 

Högt förtroende = de som svarat 4-5 på en femgradig skala

Betal-appar för 
smartphones (WyWallet, 

Swish, SEQR, etc.)

Faktura

Kortbetalning

Kontoöverföringar genom 
digitala betaltjänster 

(PayPal, Payson, etc.)

Kontoöverföringar via 
internetbank

Kontanter

9%

35%

89%

76%
89%

83%
84%
83%

89%

24%

42%

35%
40%

92%
88%

89%

85%

95%
88%

93%
91%

89%

18%
23%

16-29 år30-49 år50-64 år65-74 år

Vad är då den viktigaste faktorn för att 
känna ett högt förtroende för en betaltjänst? 
Majoriteten av de svarande (74%) vill 
se att betaltjänsten har någon form av 
säkerhetscertifiering. För att få bedriva en 
betaltjänst i Sverige krävs tillstånd från 
Finansinspektionen. Det skulle kunna ses som 
en kvalitets/säkerhetsgaranti i sig men många 
konsumenter är troligtvis inte medvetna 
om vad detta innebär. Oavsett är resultatet 

en signal till betaltjänstleverantörerna att 
fokusera mer på säkerhet i sin kommunikation 
mot konsumenter. Att företaget i fråga 
har ett gott rykte anses också vara viktigt, 
nästan sju av tio (69%) svarar detta. Mer 
än varannan respondent (56%) tycker också 
att det är viktigt att förstå hur betaltjänsten 
fungerar. Även detta är någonting som 
betaltjänstleverantörerna kan bli bättre på att 
förklara för sina kunder. 
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Vad är viktigast för att du skall känna ett högt förtroende för en 
betaltjänst? 

Samtliga respondenter

Att betaltjänsten har någon 
form av säkerhetscertifiering

Att ett företag med gott rykte 
står bakom tjänsten

Att jag förstår hur betaltjänsten 
fungerar

Att betaltjänsten tillhandahålls 
på många marknadsplatser

Att betaltjänsten går att 
använda på flera plattformar

Att betaltjänsten även fungerar 
utomlands

Att betaltjänsten är populär 
bland vänner och bekanta

Annat

Vet ej

74%

69%

56%

35%

27%

23%

14%

1%

5%
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Betaltjänstleverantörer  
— de nya bankerna?

De betaltjänster som vi har i Sverige idag representeras av 
olika typer av företag och företagskonstellationer, vilket 
utmanar traditionen att bankärenden och betalningar 
är kopplade till ens egen bank. 

Spelar det någon roll för dig vilken typ av företag som står bakom den 
betaltjänst som du använder? 

Samtliga respondenter

Ja, jag föredrar när en bank står bakom 
tjänsten

Nej

Ja, jag föredrar när ett teknik/it-företag 
står bakom tjänsten

Ja, jag föredrar när en teleoperatör står 
bakom tjänsten

Ja, jag föredrar när följande (annat) 
företag står bakom tjänsten (öppet svar)

Vet ej/ej svar

72%

14%

1%

0%

1%

13%

Swish är ett exempel på en mobil betaltjänst 
som de större bankerna står bakom. En annan 
mobil betaltjänst som lanserats intensivt under 
de senaste åren är Wywallet. Bakom den 
står olika mobiltelefonoperatörer. Det finns 
dock inga (0%) respondenter som föredrar 
att en teleoperatör står bakom en betaltjänst. 

Även teknik och it-bolag som man kanske 
kunde tycka har en stor trovärdighet när det 
kommer till tekniska plattformar och säkerhet 
är inte populära som huvudmän bakom 
betaltjänster. Endast en procent föredrar att ett 
it/teknikföretag står bakom den betaltjänst som 
man använder.  

Vid frågan om vilket typ av företag som man 
helst ser står bakom den betaltjänst som man 

använder svarar ändå majoriteten (71%) att de 
föredrar att en bank står bakom.  
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Kan du tänka dig att helt avsluta 
din relation med de traditionella 
bankerna och istället lägga alla 
dina konton hos andra typer av 
företag som teleoperatörer eller 
teknik/It-företag?

Samtliga respondenter

9%

15%

76%
Ja

Vet ej/ej svar

Nej

När vi bad folk svara fritt på frågan om 
vilket företag som de skulle vilja stod bakom 
en betaltjänst ser man även här hur de stora 

bankerna dominerar. Följande sk ”word cloud” 
visar de företag som flest personer svarat i 
störst text och vice versa. 

Det är knappt var tionde (9%) respondent 
som svarar att de skulle kunna tänka sig att 
helt avsluta sin relation med de traditionella 
bankerna och istället lägga alla sina konton 
hos andra typer av företag. Majoriteten (76%) 
är negativa till detta. Så scenariot att bankerna 
blir utkonkurrerade av telefonbolag eller it-
företag är med andra ord inte troligt inom den 
närmaste tiden, i alla fall om konsumenterna 
får välja.

Scenariot att 
bankerna blir 
utkonkurrerade av 
telefonbolag eller 
it-företag är inte 
troligt inom den 
närmaste tiden.

”
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Betaltjänster i framtiden

Hur kan betaltjänster komma att utvecklas i framtiden? 
Vi ställde några frågor där respondenterna fick  
blicka framåt. 

Då resultaten från denna undersökning 
endast visar på attityder hos svenska folket är 
sannolikheten att betalmarknaden utvecklar sig 
i enlighet begränsad. Samtidigt är attityderna 
viktig för hur nya betaltjänster anammas.

Vid frågan om man skulle kunna tänka sig 
att använda biometri dvs. ögonscanning eller 
fingeravtryck som identifiering vid betalningar 
ställde sig nästan hälften (48%) positiva 
till detta. Kanske kommer vi i framtiden att 
kunna betala eller ta ut kontanter genom att 
lägga vår hand på en glasyta intill kassan?

Skulle du kunna tänka dig 
att använda biometri (t ex 
ögonscanning eller fingeravtryck) 
som identifiering när du ska göra 
en betalning?

Samtliga respondenter

34%

18%

48%
Nej

Vet ej/ej svar

Ja
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När vi frågade de som svarat ”nej”, dvs. att 
de inte skulle kunna tänka sig att använda 
biometri för betalningar, varför de inte 
kan tänka sig detta, svarar de flesta att det 
handlar om osäkerhet för den nya tekniken 
eller integritetsskäl. 

Trots att de flesta människor idag aktivt 
undviker reklam av olika slag svarar 39 procent 
att de är intresserade av bonussystem och 
rabatterbjudanden i samband med betalningar. 
Kanske skulle ett utvecklat bonussystem kunna 
hjälpa till att få fart på användandet av tex. 
de mobila betaltjänsterna?

I vilken utsträckning är du intresserad av bonussystem eller 
rabatterbjudanden i samband med betalningar?

Samtliga respondenter

Intresserade = de som svarat 4-5 på en femgradig skala 

Inte intresserade = de som svarat 1-2 på en femgradig skala 

Övriga = de som svarat 3 på en femgradig skala

42%

23%
5%

30%
Intresserade

Vet ej/ej svar

Inte intresserade

Övriga

På frågan om vilken betalmetod som man tror 
att man kommer att använda sig av mest om tio 
år svarar nästan hälften (48%) kortbetalning. 
Endast två procent tror att kontanter kommer 
att vara deras primära betalmedel. I detta 
framtidsscenario kommer betal-apparna ha 
tagit en stark position. 22 procent tror att 
de kommer att använda betal-appar för 
smartphones som främsta betalmedel om tio år. 
Fakturabetalningar verkar dock föga populärt 
som betalmetod i framtiden, inte en enda 
respondent tror att de kommer att använda sig 
av faktura som främsta betalmedel.

22 procent tror 
att de kommer 
att använda 
betal-appar för 
smartphones som 
främsta betalmedel 
om tio år. 

”
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Vilken betalmetod tror du att du kommer att använda dig mest av om  
10 år? 

Samtliga respondenter

Kortbetalning

Betal-appar för smartphones 
(WyWallet, Swish, SEQR, etc.)

Kontoöverföringar via 
internetbank

Kontoöverföringar genom digitala 
betaltjänster (PayPal, Payson, etc.)

Kontanter

Faktura

Annat, vad (öppet svar)

Vet ej/ej svar

48%

22%

13%

3%

2%

0%

1%

11%

Vi ställde en öppen fråga om hur man skulle 
föredra att betala om man fick välja helt fritt, 
där svaren även kunde innefatta betalningar 
genom teknik som idag inte existerar. De flesta 

svar faller inom ramen för redan existerande 
betalmetoder varav kortbetalning är det klart 
mest populära valet.

BETALTJÄNSTER I FRAMTIDEN
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Det kan vara lätt att som konsument önska sig 
en betallösning som har en massa bekväma 
funktioner, säkerhet, smidighet, etc. Men hur 
ser det ut om man vänder på det, om man 
själv hade en egen betaltjänst, vad skulle man 
då prioritera? De allra flesta skulle prioritera en 

Om du fick möjlighet att utveckla en egen betaltjänst vad skulle vara det 
viktigaste med den tjänsten? 

Samtliga respondenter

Att alla skulle använda den

Vet ej

Att den var gratis

Att den fanns tillgänglig på 
många marknadsplatser/köpställen

Att den var digital

Att den var fysisk

Att den hade snygg design

Att den var dyr

Annat

61%

58%

53%

24%

4%

2%

2%

0%

10%

betallösning som alla skulle kunna använda 
(61%), att den var gratis (58%) och att den 
fanns tillgänglig på många marknadsplatser 
och köpställen (53%). Under kategorin 
”annat” finns många som svarar att de skulle  
prioritera säkerhet.

De allra flesta (61%) skulle prioritera en 
betallösning som alla skulle kunna använda.”
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Kontanter

I vår förra undersökning ”Det kontantlösa samhället” 
ställde vi frågan hur mycket kontanter respondenterna 
hade på sig vid intervjutillfället. 

Resultatet då stämmer väl överens med 
resultatet i årets undersökning. Det vill säga 
att trots uppsjön av nya betaltjänster är det 
nästan nio av tio (88%) som angav att de hade 
kontanter på sig. Respektive siffra från förra 

årets undersökning var 89 procent. Man kan 
med andra ord konstatera att trots att de flesta 
respondenter tror att kontanterna drastiskt 
kommer att minska som primärt betalmedel om 
tio år står de sig i dagsläget fortfarande starka. 

Hur mycket kontanter har du på dig idag? 

Samtliga respondenter

50%

50-500 kr

22%

Mindre än 
50 kr

10%

500-1000 kr

6%

Mer än 
1000kr

10%

Inga

2%

Vet ej/ 
ej svar

Trots att de flesta respondenter tror att 
kontanterna drastiskt kommer att minska 
som primärt betalmedel om tio år står de sig i 
dagsläget fortfarande starka.

”
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Vid frågan om hur ofta man använder 
kontanter kan man se en tydlig korrelation 
med ålder. I diagrammet har vi tagit bort 
alternativet ”ett par gånger per månad” för 
att tydligare få fram information om de som 
använder kontanter allra mest respektive 
minst. Bland de i åldern 16-29 år är det en 
femtedel som använder kontanter så sällan 

Hur ofta använder du kontanter? 

Åldersgrupper

Ett par gånger per år eller aldrig En eller flera gånger i veckan

20%
32%

16-29 år

11%

47%

30-49 år

6%

63%

50-64 år

4%

71%

65-74 år

som ett par gånger per år eller aldrig. Bland 
denna åldersgrupp är det endast en knapp 
tredjedel (32%) som använder kontanter en 
eller flera gånger i veckan. Detta kan jämföras 
med 71 procent bland de i åldersgruppen 65-74 
år. Ju yngre man är desto mindre kontanter 
använder man och vice versa.      

Ju yngre man är desto mindre kontanter 
använder man och vice versa.       ”
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Summering av resultat

Varannan av de nya betaltjänsterna är okända för 
svenska folket  

Av de tio givna betaltjänstalternativen är det hälften som saknar kännedom 
bland över 70 procent av respondenterna. I kampen om att vinna de betalande 
konsumenterna har betaltjänstleverentörerna ett gediget varumärkes- och 
kännedomsarbete framför sig.

Ålderssegmenterad betalmarknad 

Det finns tydliga åldersskillnader när det kommer till användandet av de 
nya betaltjänsterna. Att yngre i större utsträckning än äldre använder nya 
betaltjänster må vara väntat då yngre generellt är snabbare att ta till sig ny 
teknik, men det väcker också frågan om en ålderssegmenterad betalmarknad 
där den snabba tekniska utvecklingen gynnar yngre.
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Växande förtroende för betal-appar 

En av skillnaderna från förra årets resultat är förtroendet för betal-appar för 
smartphones. Förra året angav endast 12 procent ett högt förtroende för denna 
betalmetod jämfört med motsvarande 21 procent i årets undersökning. De som 
har högst förtroende för betal-appar som betalmetod är unga män i åldern 16-29 
år. Av dem uppgav 34 procent ett högt förtroende. Samtidigt sjunker den totala 
andelen som anger ett lågt förtroende för betal-appar något, från förra årets 30 
procent till 28 procent i år.  

Fler än sju av tio vill se en säkerhetscertifiering för 
betaltjänster  

Majoriteten av de svarande (74%) vill se att den betaltjänst man använder 
har någon form av säkerhetscertifiering. På frågan bland de som angav att 
de inte använder några av de föreslagna betaltjänsterna, varför de inte gör 
det, svarade var femte respondent (21%) att de tycker att det känns otryggt. 
Detta är en signal till betaltjänstleverantörerna att fokusera mer på säkerhet i  
sin kommunikation. 

Kort förstärker sin position som kung av betalningar 

Resultatet av årets undersökning visar att vid fem av åtta olika givna 
betaltillfällen föredras kortbetalning. Särskilt populärt är kortbetalningar vid 
butiksköp över 100 kr (87%) samt på restaurang (80%). Kort är även den 
betalmetod som folk använder mest frekvent. Nästan var tredje respondent (31%) 
svarar att de använder kort ett par gånger per dag. Detta kan jämföras med 
kontanter som knappt nio procent använder varje dag. Andelen respondenter 
som svarar att de använder kortbetalning varje vecka eller oftare (88%) har 
dessutom ökat från förra året (83%).

Swisheffekt 

Även fast betal-appar fortfarande används relativt lite kan man se att 15 
procent av samtliga respondenter föredrar betal-appar vid betalning till en vän, 
en tydlig ökning från förra årets resultat (3%). Ökningen av betal-appar vid 
betalning till en vän synes ha skett på bekostnad av kontantbetalning vilket 
har minskat från förra årets 55 procent till 36 procent i år. Detta kan vara en 
effekt av betal-appen Swish aktiva marknadsföring. 
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Banken skall stå bakom betaltjänster, om konsumenterna 
får välja  

Vid frågan om vilket typ av företag som man helst ser står bakom den betaltjänst 
som man använder svarar majoriteten (71%) att de föredrar att en bank står 
bakom. Det finns inga (0%) respondenter som föredrar att en teleoperatör står 
bakom en betaltjänst och endast en procent föredrar att ett it/teknikföretag 
står bakom. På frågan om man skulle kunna tänka sig att avsluta sin relation 
med de traditionella bankerna och istället lägga sina konton hos andra typer 
av företag ställde sig majoriteten (76%) negativa till detta. Så scenariot att 
bankerna blir utkonkurrerade av telefonbolag eller it-företag är med andra ord 
inte troligt inom den närmaste tiden, i alla fall inte om konsumenterna får välja.

Kort och betal-appar = framtidens betalmetoder 

På frågan om vilken betalmetod som man tror att man kommer att använda sig 
av om tio år svarar nästan hälften (48%) kortbetalning. Endast två procent tror 
att kontanter kommer att vara deras primära betalmedel. I detta framtidsscenario 
kommer betal-apparna ha tagit en stark position. 22 procent tror att de kommer 
att använda betal-appar för smartphones som främsta betalmedel om tio år. 
Fakturabetalningar verkar dock föga populärt som betalmetod i framtiden, 
inte en ända respondent tror att de kommer att använda sig av faktura som  
främsta betalmedel. 

Kontantanvändandet högre med åldern  

Bland de i åldern 16-29 år är det en femtedel som använder kontanter så sällan 
som ett par gånger per år eller aldrig. Bland denna åldersgrupp är det endast en 
knapp tredjedel (32%) som använder kontanter en eller flera gånger i veckan. 
Detta kan jämföras med 71 procent bland de i åldersgruppen 65-74 år. Ju yngre 
man är desto mindre kontanter använder man och vice versa.       

SUMMERING AV RESULTAT
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Avslutande reflektioner

Svenska folket har länge haft en handfull olika 
betaltjänster att välja mellan. Idag finns det en uppsjö 
av betaltjänster och nya som lanseras årligen.

Ny teknik har möjliggjort för ett bredare antal 
aktörer inom allt från telefonoperatörer till it-
företag att etablera sig på en marknad som 
tidigare var bankernas revir. 

Av allt att döma har kriget om den 
betalande konsumenten bara börjat. De 
nya betaltjänstleverantörerna befinner sig 
fortfarande i en teknisk utvecklingsfas samtidigt 
som de trappar up sin kommunikation. 
Samarbetsavtal sluts med butikskedjor, 
vissa företag binder sina betalningar till 
en specifik betaltjänstleverantör, vissa 

betaltjänstleverantörer hittar nya samarbeten 
och andra går under. Det är naturligt att 
under en sådan offensiv process ha fokus på 
bredare samarbeten och att knyta till sig en 
större bulk med konsumenter genom tex.  
strategiska återförsäljaravtal. 

I dessa storskaliga processer finns dock en risk 
att man missar konsumenternas feedback. De 
betaltjänstleverantörer som tar tillvara på 
denna feedback har stora konkurrensfördelar i 
kriget om konsumenten.   
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• Majoriteten av de svarande (74%) vill 
se att den betaltjänst man använder 
har någon form av säkerhetscertifiering. 
Det finns generellt ett behov av att 
fokusera mer på säkerhet och trygghet i 
kommunikationen mot konsumenter.

• Nästan hälften av samtliga respondenter 
(48%) är positiva till biometri dvs. 
ögonscanning eller fingeravtryck som 
identifiering vid betalningar. Här finns 
utrymme för fler aktörer att ta mark.

• Trots att de flesta människor idag aktivt 
undviker reklam av olika slag svarar 
39 procent att de är intresserade av 
bonussystem och rabatterbjudanden i 
samband med betalningar. Kanske skulle 
ett utvecklat bonussystem kunna hjälpa 
till att få fart på användandet av tex. de 
mobila betaltjänsterna? 

• Nästan sju av tio (69%) tycker att det är 
viktigt att det företag som står bakom en 
betaltjänst har ett gott rykte. Som mindre 

och mer okänt företag kan det med andra 
ord finnas en poäng att etablera ett 
strategiskt samarbete med ett större och mer 
välrenommerat företag.

• Fler än hälften av samtliga respondenter 
(56%) tycker att det är viktigt att förstå 
hur en betaltjänst fungerar. Även detta är 
någonting som betaltjänstleverantörerna kan 
bli bättre på att förklara för sina kunder.

Detta är några punkter som 
betaltjänstleverantörerna skulle kunna 
överväga i sin utvecklingsprocess. Hur 
utvecklingen av den svenska betalmarknaden 
fortskrider är dock beroende av fler 
påverkansfaktorer än endast konsumenternas 
attityder, men attityderna är ändå avgörande 
för hur de nya betaltjänsterna tas emot. 

Insight Intelligence fortsätter att följa 
utvecklingen med nya undersökningar  
och rapporter. 

Hur utvecklingen av den svenska 
betalmarknaden fortskrider är beroende av fler 
påverkansfaktorer än endast konsumenternas 
attityder, men attityderna är ändå avgörande för 
hur de nya betaltjänsterna tas emot. 

”

Av resultatet från årets undersökning kan man se att: 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER
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Samarbetet

Insight Intelligence

Insight Intelligence är en analys- och kommunikationsbyrå som 
hjälper företag och organisationer med omvärldsanalys i form av 
olika undersökningar och rapporter. Utvecklingen av den svenska 
betalmarknaden är ett fokusområde som vi följer genom olika 
undersökningar bland konsumenter och företag.    

Insight Intelligence är ett systerföretag till PR-byrån StrandbergHaage.

Bankomat AB

Bankomat AB är ledande inom kontantautomater i Sverige och vi 
har över 2000 kontantautomater under varumärket Bankomat®. Vi 
samarbetar med marknadens främsta leverantörer och partners för att 
hitta de bästa lösningarna för våra kunder. Vi erbjuder våra tjänster 
till kortutgivare inom EES, antingen som kund till bolaget eller via 
olika kortnätverk. Bankomat AB ägs av Danske Bank, Handelsbanken, 
Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna. Läs mer på www.
bankomat.se 

.SE 

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig 
organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. 
.SE:s kärnverksamhet är att administrera och sköta den tekniska 
driften av .se-domänerna, och ansvarar sedan september 2013 också 
för toppdomänen .nu. Utöver det driver .SE på en positiv utveckling 
av internet i Sverige genom flera olika initiativ. Internetsatsningarna 
finansieras av intäkterna från domänverksamheten. Har du en .se- 
eller .nu-adress hjälper du alltså till att stödja utvecklingen av internet 
i Sverige. .SE samlar undersökningar från tillförlitliga källor på 
webbplatsen internetstatistik.se. Dessutom ger .SE själva ut en rad olika 
statistikrapporter, den största är Svenskarna och internet.
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EY

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, 
transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper 
till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader 
och i ekonomier världen över. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att 
affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, 
våra kunder och de samhällen vi verkar i. Vår affärsrådgivning 
hjälper företag och organisationer att hantera förändringar med fokus 
på lönsamhet, effektivitet och risk. Vi erbjuder även tjänster som rör 
it-strategifrågor, it-säkerhet, verksamhetsutveckling, intern kontroll  
och internrevision.

SAMARBETET
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