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Betalbeteenden som varit självklara 
i decennier har förändrats markant 
under de senaste fem åren.  

”
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BAKGRUND
För femte året i rad har vi på Insight Intelligence genomfört vår riksomfattande 
attitydundersökning om svenskarnas betalvanor. Det har varit fem år under vilka 
betalmarknaden har genomgått stora förändringar. Möjligheterna att betala med 
kontanter har begränsats samtidigt som Riksbanken lanserat nya sedlar och mynt. 
Nya digitala betaltjänster har lanserats och internationella betaltjänster har börjat 
etablera sig. 

I årets undersökning och rapport, som är gjord i samarbete med Länsförsäkringar bank, 
SEB, Svensk Handel och PayEx kan vi se hur utvecklingen inom betalmarknaden 
under de senaste åren har påverkat svenskarnas betalvanor och betalattityder. I 
vissa fall är förändringarna stora. Betalbeteenden som varit självklara i decennier har 
förändrats markant under de senaste fem åren. 

”Sverige betalar 2018” är en sammanfattning av resultatet från årets undersökning där 
vi blickar tillbaka för att definiera attitydförändringar och ser framåt för att kunna 
förstå konsumenternas syn på morgondagens betaltjänster. 

Den svenska betalmarknaden befinner sig fortfarande i en intensiv utvecklingsfas. 
Svenskarnas betalvanor kommer att påverkas ytterligare av kommande faktorer 
som den fortsatta etableringen av internationella betaltjänster som Samsung Pay och 
Apple Pay, det nya betaltjänstdirektivet (PSD2), utvecklingen av infrastruktur för 
NFC-betalningar och biometriska betalningar.

Rapporten ger en bild av betalningar från konsumenters perspektiv och är intressant 
för alla med ett intresse i utvecklingen av den svenska betalmarknaden. 

  

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence 
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SAMMANFATTNING
Det finns många intressanta resultat i årets undersökning. Vi 
kan bland annat se en unik trend som bekräftar den snabba 
utvecklingen mot det kontantlösa samhället. För första gången har 
det frekventa användandet av betal-appar gått om motsvarande 
användande av kontanter.  

När det kommer till betalningar som görs 
veckovis eller oftare ligger användandet av 
kontanter och betal-appar lika. Vid månatliga 
betalningar är det däremot tio procent fler 
som säger sig använda betal-appar än det 
är som säger sig använda kontanter. Det 

Trots att användandet av betal-appar har ökat stadigt de 
senaste åren är kort fortfarande kung av betalningar. ”

är också fler som svarar att de sällan eller 
aldrig använder kontanter (36%) jämfört med 
betal-appar (26%). Betaltjänsten Swish är en 
stor påverkansfaktor i resultatet med tanke 
på hur mycket den ökat i användande de  
senaste åren. 
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Vi kan också se hur det finns en målgrupp som 
sticker ut, kvinnor mellan 16 och 29 år. I stort sätt 
alla kvinnor i den åldersgruppen har ett mobilt 
bank-ID (99%). Det är den målgrupp som har 
störst förtroende för- och som mest frekvent 
använder betal-appar. 43 procent svarar att de 
använder betal-appar varje vecka eller oftare 
jämfört med motsvarande 33 procent av män 
i samam ålder. De är också den målgrupp som 
i störst utsträckning använder Swish. Nästan 
varannan kvinna mellan 16 och 29 år tror 
inte att de kommer att använda någon fysisk 
plånbok om fem år vilket är dubbelt så stor 
andel som män i samma ålder.  

Resultatet visar hur utvecklingen av 
infrastrukturen för kontaktlösa- och mobila 
betalningar påverkar våra betalpreferenser. 
Exempelvis har betal-appar blivit vanligare 
i samband med torghandel. Var fjärde 
respondent i årets undersökning föredrar att 
betala med betal-appar vid torghandel, vilket 

är en ökning med 17 procentenheter bara under 
det senaste året. I samband med parkering har 
andelen som föredrar betal-appar också ökat, 
från 11 procent förra året till 18 procent i år. 

Trots att såväl förtroendet för- som 
användandet av betal-appar har ökar stadigt 
de senaste åren är kort fortfarande kung av 
betalningar. Kort är den betalmetod som 
används mest, som folk har högst förtroende 
för och som flest tror sig använda om tio år. Att 
fler betalkort nu blir kontaktlösa skulle också 
kunna bidra till ett ökat kortanvändande.

Vi ställde en öppen fråga där vi bad 
respondenterna att fritt beskriva de största 
nackdelarna med dagens betaltjänster. En 
del pekar på problemet med att de olika 
betaltjänsterna är så disparata och saknar en 
gemensam standard. Fler än varannan anser 
det vara viktigt att kunna betala med samma 
betalmetod i olika betalsituationer.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Länsförsäkringar 
bank, SEB, Svensk Handel och PayEx.

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

1000 svenskar mellan 16 och 74 år har under 
november 2017 intervjuats genom Sifos 
slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa 
webbpanel. Svarsfrekvensen var 38 procent. 
 

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.
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KÄNNEDOM OCH 
ANVÄNDANDE  
När vi rapporten talar om användande handlar det om 
respondenternas upplevda användande, då det är en 
attitydundersökning. När vi skriver att användandet av en 
betaltjänst ökat eller minskat är det alltså inte baserat på faktisk 
användarstatistik utan handlar om hur de tillfrågade säger sig 
använda dem. 

Swish är den betaltjänst som flest svenskar svarar 
att de använder. Fler än åtta av tio (82) svarar 
att de använder Swish vilket är en ökning med 
16 procentenheter bara det senaste året. Andelen 
som svarar att de använder Klarna har ökat 
med tolv procentenheter det senaste året. 
Användandet för Paypal (32%) och Qliro (12%) 
är oförändrat från förra året. De senast lanserade 

betaltjänsterna, Masterpass, Samsung Pay och 
Apple Pay, är det än så länge knappt någon 
som använder. Nästan fyra av tio känner dock 
till Samsung Pay (38%) och Apple Pay (37%). 
Bitcoin är det många som känner till men nästan 
ingen som använder. Vi har även i tidigare 
undersökningar kunnat se att användandet och 
förtroendet för virtuella valutor är lågt. 

Swish är den betaltjänst som flest svenskar svarar att  
de använder. ”
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I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DU BEKANT MED FÖLJANDE BETALTJÄNSTER? 

Samtliga respondenter

Swish

Klarna

PayPal

Qliro

WyWallet

Apple Pay

Bitcoin

Samsung Pay

Masterpass

Betalo

Jag använder Känner till, men använder inte Känner inte till Tveksam, vet ej

83%
16%

0%

1%

4%

5%

5%

4%

4%

4%

5%

4%

1%

5%

8%

68%

47%

57%

23%

57%

83%

87%

73%

32%

12%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

21%

56%

15%

45%

37%

72%

38%

11%

8%

Swish används främst av kvinnor mellan 16 och 29 år (93%), Klarna används främst av kvinnor 
mellan 50 till 64 år (84%) och Paypal används främst av män mellan 30 och 49 år (53%). Qliro 
har ingen typanvändare som sticker ut medan Wywallet främst används av män mellan 50 till 
64 år (5%).

KÄNNEDOM OCH ANVÄNDANDE
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I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DU BEKANT MED FÖLJANDE BETALTJÄNSTER? 

Samtliga respondenter

När vi tittar på utvecklingskurvan för 
användandet av de fem mest populära 
betaltjänsterna under de senaste åren kan vi se 
att Swish är en riktig framgångssaga. Andelen 
som svarar att de använder Swish har ökat 
med hela 64 procentenheter de senaste fyra 
åren, från 19 procent 2014 till 83 procent i år. 
Användandet av Klarna har också ökat om 

Swish Klarna PayPal WyWallet Qliro

Andelen som svarar 
att de använder Swish 
har ökat med hela 64 
procentenheter de senaste 
fyra åren.

”

än inte lika mycket, med 29 procentenheter 
under samma period. Andelen som säger sig 
använda Paypal är i stort oförändrad och 
användandet av Qliro är på samma nivå 
som förra året. Den enda betaltjänsten där 
användandet kontinuerligt har minskat är  
Paypal som nu endast tre procent säger  
sig använda.

2014 2015 2016 2017

44%
48%

61%

73%

19%

51%

66%

83%

7% 5% 14% 13%

2%

12% 12%

29% 31% 32% 32%
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HUR OFTA ANVÄNDER DU FÖLJANDE BETALMETODER?        

Samtliga respondenter

Varje vecka eller oftare Ett par gånger per månad Ett par gånger per år eller aldrig

Kortbetalning

Betal-appar för smartphones (t.ex. Swish, Masterpass 

Kontanter

Gireringar (t.ex. Bankgiro, Autogiro, Plusgiro)

Fakturatjänster (t.ex. Klarna, Qliro)

Betalning i webbutik via internetbank

Nätvaluta (t.ex. Bitcoin)

BETALVANOR  
För femte året i rad frågade vi om hur ofta man använder sig 
av olika betalmetoder.

Vi har delat upp betalningarna i tre olika 
områden: 1 Betalningar som görs varje vecka 
eller oftare, 2. Betalningar som görs ett par 
gånger i månaden och 3. Betalningar som görs 
ett par gånger per år eller aldrig. Av dessa 

kategorier är de frekventa betalningarna (som 
görs varje vecka eller oftare) mest intressant 
att titta på. Här ser vi att kort fortfarande är 
kung av betalningar. 97 procent svarar att de 
använder kortbetalning varje vecka eller oftare.

97%

99%0%

25%

25%

7

5

4 30% 63%

71%

42%

30%

51%

38% 36%

48% 26%

1%3
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Det mest intressanta resultatet handlar dock om 
det frekventa användandet av betal-appar. 
I årets undersökning kan vi se ett signifikant 
trendskifte. För första gången har det frekventa 
användandet av betal-appar gått om 
motsvarande användande av kontanter. När 
det kommer till betalningar som görs veckovis 
eller oftare ligger användandet av kontanter 
och betal-appar lika (20%). Vid månatliga 
betalningar är det däremot tio procent fler som 

säger sig använda betal-appar (48%) än det 
är som säger sig använda kontanter (38%). 
Det är också fler som svarar att de sällan eller 
aldrig använder kontanter (36%) jämfört med 
betal-appar (26%). Betaltjänsten Swish är en 
stor påverkansfaktor i resultatet med tanke 
på hur mycket den ökat i användande de  
senaste åren. Ökad ehandel påverkar också det 
minskande användandet av kontanter.

BETALNINGAR SOM GÖRS VARJE VECKA ELLER OFTARE         

Samtliga respondenter

Kontanter Betalappar

63%
52%

40% 38%

25% 25%

1% 3% 7%
16%

2013 2014 2015 2016 2017

BETALNINGAR SOM 
GÖRS ETT PAR 
GÅNGER PER MÅNAD          

Samtliga respondenter

Kontanter Betal-appar

38%

48%

Kvinnor mellan 16 och 29 år är de som i störst 
utsträckning använder betal-appar. Bland dem 
svarar 43 procent att de använder betal-appar 
varje vecka eller oftare vilket kan jämföras 
med motsvarande elva procent bland kvinnor 
mellan 65 till 74 år. 

Det månatliga användandet av fakturatjänster 
har ökat med sju procentenheter under det 
senaste året. Att betala med faktura är dock 
inte ett alternativ i de flesta butiker. Vi frågade 
om man skulle vilja betala med faktura i butik. 
Majoriteten skulle inte vilja det (79%), endast 
en av tio svarar att de vill det (10%). 

SKULLE DU VILJA BETALA MED FAKTURA 
NÄR DU HANDLAR I BUTIK?       

Samtliga respondenter

79% 
Nej

10% 
Ja

11% 
Tveksam/ 
vet ej
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GRADERA DITT FÖRTROENDE FÖR FÖLJANDE BETALMETODER?     

Samtliga respondenter

FÖRTROENDE FÖR OLIKA 
BETALMETODER
Uppgifter kopplade till ekonomi och betalningar är känsliga att 
dela med sig av och de aktörer som erbjuder betaltjänster verkar 
i en förtroendebransch. 

Kort-
betalning

Kontanter Gireringar 
(t.ex. Bankgiro, 

Autogiro, 
Plusgiro)

Faktura-
tjänster  

(t.ex. Klarna, 
Qliro)

Betalning i 
webbutik via 
internetbank

Nätvaluta 
(t.ex. 

Bitcoin)

Betal-appar för 
smartphones 
(t.ex. Swish, 
Masterpass)

Högt förtroende (4-5 på en femgradig skala) Lågt förtroende (1-2 på en femgradig skala)

Vår undersökning visar på ett relativt 
högt förtroende för de flesta betalmetoder. 
Kortbetalningar har störst förtroende (88%) 
tätt följt av kontanter (85%) och gireringar 
(84%). Förtroendet för betal-appar fortsätter 
att öka. 2013 svarade endast 12 procent att 
de hade ett högt förtroende för betal-appar, 
jämfört med motsvarande 66 procent i år. Unga 
kvinnor har störst förtroende för betal-appar. 

Hela 80 procent av kvinnor mellan 16 och 29 
år säger sig har ett högt förtroende för betal-
appar, vilket kan jämföras med motsvarande 
71 procent bland män i samma åldersgrupp. 
Förtroendet för fakturatjänster har ökat med sex 
procentenheter sedan förra året. Störst förtroende 
för fakturatjänster har kvinnor mellan 50 och  
64 år (81%).

88% 85% 84%

5%

7%

69% 66%

10%

8%

57% 48%

4%

1% 3%
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BETALNINGAR KOPPLAT 
TILL BETALSITUATIONER
När vi tittar på betalpreferenser kopplat till olika betalsituationer 
kan vi se att kortbetalningar föredras i fem av de totalt åtta 
betalsituationer vi listat. 

I betalsituationen ”betalning till en vän” är nu betal-appar 
helt dominerande som betalmetod (77%).”

”Swish effekten” som vi lyfte i förra årets 
undersökning fortsätter, det vill säga i 
betalsituationen ”betalning till en vän” är nu 
betal-appar helt dominerande som betalmetod 
(77%). Betal-appar har också blivit vanligare 
i samband med torghandel. Vid torghandel 

föredrar var fjärde nu att betala med betal-
appar (25%) vilket är en ökning med 17 
procentenheter bara under det senaste året.  
I samband med parkering har andelen som 
föredrar betal-appar också ökat från 11 procent 
förra året till 18 procent i år.
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35%

10%

6%

0%

BETALNINGAR KOPPLAT TILL BETALSITUATIONER

VID VILKA BETALTILLFÄLLEN FÖREDRAR DU RESPEKTIVE BETALMETOD?  

Samtliga respondenter

Andelen som föredrar fakturatjänster i 
samband med e-handel har ökat med hela 27 
procentenheter det senaste året. Samtidigt har 
andelen som föredrar kortbetalning i samband 
med e-handel minskat med fem procentenheter 
under samma period.

Hyra/räkningar

Restaurang

Butik (belopp under 100 kr)

Butik (belopp över 100 kr)

Torghandel/marknad
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Parkering
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0%

27%

93%

0% 0% 0% 0%

0%0%0%0%

25%
20%

0%

0%

0%

70%

3% 0% 0% 0%

2% 4% 1%
8%

82%

0%

0%

0%

0%1%

32%

4% 3%

20%

58%

0%3%

18%

1%

0%2%

77%

2%1%
16%

11%

85%

1% 2% 0% 0%

Ett begrepp som ibland nämns inom 
betalningar, speciellt inom ehandel är 
”Omnichannel”. Man talar om Omnichannel-
betalning, Omnikanallösningar eller 
Omnichannel-marknadsföring. Man kan säga 
att Omnichannel handlar om att skapa en 
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HUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT KUNNA ANVÄNDA SAMMA BETALMETOD OAVSETT 
VAR DU HANDLAR? EXEMPELVIS I FYSISK BUTIK, PÅ RESTAURANG, E-HANDEL, BILJETTER, 
TORGHANDEL ELLER I PARKERINGSAUTOMAT 

Samtliga respondenter

enhetlig kundupplevelse oberoende av var ett 
köp görs. Vi ville veta hur konsumenter ser på 
vikten av denna enhetliga kundupplevelse när 
det kommer till betalningar. 

Majoriteten av de tillfrågade anser det vara 
viktigt att kunna använda samma betalmetod 
oavsett var man handlar (54%). Drygt fyra av 

Inte alls viktigt Ganska oviktigt Ganska viktigt Mycket viktig Tveksam, vet ej

11%

31%

39%

15%

3%

tio ser det som oviktigt. Att betala sin beställning 
på internet på ett sätt och frukten på torget på 
ett annat ser nog de flesta som så självklart 
att de inte ens reflekterat över möjligheten att 
kunna betala enhetligt i alla betalsituationer. 
Det är troligtvis en förklaring till att de flesta 
svaren i mitten av skalan. Resultatet visar inga 
större demografiska skillnader. 

Majoriteten av de 
tillfrågade anser det vara 
viktigt att kunna använda 
samma betalmetod oavsett 
var man handlar (54%).

”
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MOBILA BETALNINGAR  
Trots Swish framgång som mobil betaltjänst har de mobila 
betalningarna inte tagit fart i handeln. Det beror troligtvis främst 
på att infrastrukturen för att kunna betala mobilt i butiker inte 
funnits överallt, i kombination med att folk inte känner till att 
man kan betala så. 

Vi ställde frågan ”Om möjligheten finns, 
använder du din mobiltelefon för att betala i 
fysisk butik”. Totalt svarar mer än var femte 
att det gör det (22%). 19 procent svarar att 
de gör det ibland och tre procent svarar att 
de alltid gör det. Dessa siffror är högre än det 
faktiska användandet av mobila betalningar 
i butik. Det kan ha olika förklaringar. Dels 
finns det ibland en diskrepans mellan attityder 
och faktisk användarstatistik. Man kanske 
ser sig som en person som ofta betalar med 
mobilen och då svarar så. Som frågan är 
ställd kan det också bero på att man tolkar 
det som en ambition eller vilja att betala med 
mobilen i fysisk handel och som är högre än 
det faktiska användandet. Det är en ganska 
stor andel som svarar att de aldrig har sett att 
det går att betala med sin mobiltelefon i fysisk  
butik (17%). 

OM MÖJLIGHETEN FINNS, ANVÄNDER DU 
DIN MOBILTELEFON FÖR ATT BETALA I 
FYSISK BUTIK? 

Samtliga respondenter

2% 
Tveksam/
vet ej 3% 

Ja, alltid

19% 
Ja, 
ibland

59% 
Nej, aldrig

17% 
Jag har aldrig sett att  
det går att betala  
med mobil i  
fysisk  
butik
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För att få en bättre förståelse för varför man 
väljer att inte betala med sin mobiltelefon 
i en fysisk butik frågade vi de 59 procent 
som svarade att de aldrig gör det, varför. 
På frågan var flera svarsalternativ möjliga. 
Det vanligaste svaret är att man helt enkelt 
inte gillar att använda sin mobiltelefon som 
betalmetod (43%). Det är troligtvis mycket 
av en vanesak. Mobila betalningar i handeln 
förväntas öka markant de närmaste åren, 
men än så länge finns en viss skepsis kring 
att betala med sin mobiltelefon i butik. Det är 
också en informations- och teknikfråga. Nästan 
var tredje svarar att de inte vet hur man gör 
när man betalar med sin mobiltelefon i butik 
(29%). Drygt var femte tycker inte att det 
känns säkert (22%). 

Bland de sju procent som svarar ”Annan 
anledning” finns de som svarar att de bara inte 
har testat det än och andra som tycker att det 
känns onödigt. En person svarar: ”Jag tycker 
det fungerar bra med kort, varför skulle jag 
krångla till det med mobilen för?”

Än så länge finns en viss 
skepsis kring att betala med 
sin mobiltelefon i butik.

”

OM MÖJLIGHETEN FINNS, VARFÖR ANVÄNDER DU INTE DIN MOBILTELEFON FÖR ATT BETALA 
NÄR DU HANDLAR I EN FYSISK BUTIK?  

De respondenter som svarat nej på tidigare fråga

För att jag inte gillar att använda min 
mobiltelefon som betalmetod

För att jag inte vet hur man gör 

För att jag inte tycker att det känns säkert

För att man oftast inte kan betala med sin 
telefon i butik  

För att det tar för lång tid

Annan anledning, vilken?

Tveksam, vet ej

43%

29%

22%

18%

10%

7%

3%
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MOBILA BETALNINGAR

Attityderna till mobila betalningar i butik är 
också till stor del en generationsfråga. De äldsta 
respondenterna svarar i större utsträckning 
(73%) än de yngsta (54%) att de aldrig 
betalar så. 

För att ta reda på i vilken utsträckning 
hindret att betala med mobil i fysisk butik 
är kopplat till bristande infrastruktur, det 
vill säga möjligheten att betala så, ställde 
vi följande hypotetiska fråga: ”Om tekniken 
fanns i de flesta butiker att kunna betala med 
sin mobiltelefon, skulle du föredra att betala 
med den då?”. Av resultatet kan vi se att fler 
än varannan ändå inte skulle vilja göra det. 
Det stödjer antagandet om att det i mycket är 
en vanefråga och att många inte känner sig 
bekväma med att använda sin mobiltelefon 
som betalmetod i handeln. Faktum är att det 
endast är 13 procent som skulle föredra att 
betala med mobilen i butik, vilket är färre än 
de som säger sig göra det i dagsläget. De yngsta 
respondenterna svarar i större utsträckning 
(20%) än de äldsta (11%) att de skulle föredra 
att betala med mobilen i butik. Det finns 
också stora regionala skillnader i resultatet. 
I Stockholm svarar 17 procent att de skulle 
vilja betala med mobilen i butik jämfört med 
motsvarande fyra procent av Malmöborna.

OM TEKNIKEN FANNS I DE FLESTA 
BUTIKER ATT KUNNA BETALA MED SIN 
MOBILTELEFON, SKULLE DU FÖREDRA ATT 
BETALA MED DEN DÅ?  

Samtliga respondenter

13% 
Ja

53% 
Nej

34% 
Tveksam/
vet ej

I Stockholm svarar 17 procent 
att de skulle vilja betala med 
mobilen i butik jämfört med 
motsvarande fyra procent  
av Malmöborna.

”
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KONTAKTLÖSA 
BETALNINGAR
En teknik som det ofta talas om i samband med framtidens 
betallösningar är NFC. Det står för Near Field Communication 
och möjliggör kontaktlösa betalningar, det vill säga betalningar 
där man endast behöver hålla sitt kort eller sin telefon mot en 
betalterminal och där betalningen ”blippas”. 

Betalningar genom nfc-teknik spås öka 
markant under de kommande åren i takt 
med att infrastrukturen för dessa typer av 
betalningar finns i handeln. I förra årets ”Sverige 
betalar”-undersökning svarade 29 procent  

att de såg kontaktlösa betalningar som positivt. 
Samtidigt svarade 26 procent att de inte visste 
att man kan betala så. Vi ville följa upp 
attityderna till kontaktlösa betalningar. 
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22% 
Ja, alltid

46% 
Ja, ibland

27% 
Nej, 
aldrig

5% 
Tveksam/vet ej

KONTAKTLÖSA BETALNINGAR

På frågan om man har ett kontaktlöst betalkort 
svarar 35 procent ja, 14 procent vet ej och 
varannan svarar nej (51%). Kvinnor mellan 16 
och 29 år är de som i störst utsträckning svarar 
att de har ett kontaktlöst betalkort (45%). En 
annan variabel som skiljer är utbildningsnivå. 
Av respondenterna med grundskoleutbildning 
svarar 20 procent att de har ett kontaktlöst 
kort jämfört med motsvarande 39 procent av 
de med högskole/universitetsutbildning. Det 
följer andra liknande resultat som visar på 
en korrelation mellan utbildningsnivå och 
anammande av ny teknik. Exempelvis är 
det fler med högskole/universitetsutbildning 
som svarar att de betalar med mobiltelefon 
i butik (28%) än motsvarande andel med 
grundskoleutbildning (17%).

HAR DU ETT KONTAKTLÖST BETALKORT? 
ETT KONTAKTLÖST BETALKORT ÄR ETT 
KORT SOM MAN ENDAST HÅLLER MOT EN 
BETALTERMINAL.  

Samtliga respondenter

OM MÖJLIGHETEN FINNS, ANVÄNDER DU 
DITT KONTAKTLÖSA BETALKORT NÄR DU 
BETALAR I EN FYSISK BUTIK?   

De respondenter som svarat att de har ett 
kontaktlöst betalkort

35% 
Ja51% 

Nej

14% 
Tveksam/vet ej

Av de som har ett kontaktlöst betalkort 
svarar drygt var femte att de alltid använder 
det när de betalar i butik (22%) och knappt 
hälften att de använder det ibland (46%). 
Totalt svarar alltså 68 procent att de 
använder sitt kontaktlösa kort för betalning 
i butik om möjligheten att betala så finns. 
De yngsta respondenterna svarar i dubbelt 
så hög utsträckning att de alltid använder 
kontaktlösa kort (31%) som de äldsta (14%). I 
Malmö svarar hela 94 procent av de som har 
ett kontaktlöst kort att de använder det jämfört 
med exempelvis 62 procent av de boende  
i Göteborg.

På frågan om man har ett 
kontaktlöst betalkort svarar 
35 procent ja, och varannan 
svarar nej (51%).  

”



23

BETALARKETYPER  
Under de senaste fem årens undersökningar om svenskarnas 
betalvanor har olika ”betalarketyper” framträtt. 

Det finns den äldre mannen utanför storstaden 
som i hög grad använder kontanter och 
som oroas över hur den snabba tekniska 
utvecklingen inom betaltjänster begränsar 
hans möjligheter att betala.

Ett annat exempel är den unga mannen i 
storstaden som föredrar kortbetalning och 
gärna betalar med kontaktlösa kort om 
möjligheten finns. Han tillhör den målgrupp 
som är mest öppen för att använda biometriska 
betalmetoder samt nätvalutor som Bitcoin. 

Det finns en annan grupp som sticker ut, 
kvinnor mellan 16 och 29 år. I stort sätt alla 
kvinnor i denna åldersgruppen har ett mobilt 
bank-ID (99%). Det är den målgrupp som har 
störst förtroende för- och som mest frekvent 
använder betal-appar. Fler än fyra av tio 
(43%) använder betal-appar varje vecka eller 
oftare, jämfört med motsvarande 33 procent av 
män i samma ålder. De använder Swish i större 
utsträckning än övriga målgrupper (93%) och 
föredrar i större utsträckning betalappar när de 
parkerar (28%). Kvinnor mellan 16 och 29 år 
är också de som i minst utsträckning använder 
kontanter och plånbok. 
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BETALNINGAR I FRAMTIDEN 
En återkommande fråga i våra ”Sverige betalar”-undersökningar 
är hur man ser på betalningar i framtiden och vilken betalmetod 
man tror att man kommer att använda sig mest av om tio år.

Liksom tidigare år är kort den betalmetod som 
flest tror sig använda (38%). När vi jämför med 
förra årets resultat kan vi se att andelen som 
svarade kort har minskat något, samtidigt som 
andelen som svarar kontaktlösa betalningar 
och betal-appar har ökat. Det är små skillnader 
som faller inom felmarginalen, men när vi tittar 
på resultaten på samma fråga från 2014 kan vi 
se att andelen som anger kortbetalning minskat 
med tio procentenheter. Den betalmetod som 
ökar mest i frågan om framtida betalmetoder är 
kontaktlösa betalningar. Eftersom kontaktlösa 

betalningar oftast är kortbaserade är det 
troligtvis inte färre som tror att de kommer att 
använda kort, kanske snarare tvärtom, men 
korten kommer att användas annorlunda.

Den betalmetod som ökar 
mest i frågan om framtida 
betalmetoder är kontaktlösa 
betalningar.  

”

VILKEN BETALMETOD TROR DU ATT DU KOMMER ATT ANVÄNDA DIG MEST AV OM 10 ÅR?  

Samtliga respondenter

2017 2016

Kortbetalning

Kontaktlösa betalningar (att blippa) 

Betal-appar för smartphones (t.ex. Swish, Masterpass)

Gireringar (t.ex. Bankgiro, Autogiro, Plusgiro) 

Kontanter

Nätvaluta (t.ex. Bitcoin)  

Betalning i webbutik via internetbank

Fakturatjänster (t.ex. Klarna, Qliro)

Annat, vad? 

Tveksam, vet ej  

38%
42%

23%
18%

21%
19%

3%
3%

3%
4%

1%

1%
1%

1%
1%

2%
2%

7%
10%

0%
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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 (t.ex. Swish, Masterpass)

Synen på framtida betalmetoder skiljer sig 
beroende på ålder. Bland respondenterna 
mellan 65 och 74 år tror varannan att de 
främst kommer att använda kort (50%) 
jämfört med en tredjedel bland de mellan 30 

och 49 år (33%). Samtidigt tror 21 procent 
av de mellan 30 och 49 år att de främst 
kommer att använda betal-appar jämfört 
med endast 13 procent av de mellan 65 och  
74 år.

50-64 år30-49 år 65-74 år

50%

13%

21%

35%

25%

33%
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BETALNINGAR I FRAMTIDEN

VILKA AV FÖLJANDE METODER SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT BETALA MED?          

Samtliga respondenter

Jag skulle inte kunna tänka mig att 
betala på något av dessa sätt  

Genom tum-avtryck 

Genom att hålla min klocka eller annan 
accessoar mot en betalterminal

Genom ögonscanning  

Genom att scanna ett chip som är 
inopererat i armen eller handen

Genom att scanna mitt ansikte 

Tveksam, vet ej

34%

34%

20%

18%

17%

10%

13%

När det talas om framtidens betalningar 
kommer ofta frågan om biometriska 
betalmetoder upp. Det handlar om betalningar 
som man gör genom att scanna olika delar av 
kroppen såsom finger, öga eller ansikte mot en 
betalterminal. Ungefär var tredje respondent 
i vår undersökning skulle inte kunna tänka 
sig att betala med någon form av biometrisk 
betalmetod (34%). På frågan var flera 
svarsalternativ möjliga. Lika många svarar att 

de skulle kunna tänka sig att betala genom 
tum-avtryck. Det är fler som skulle kunna 
tänka sig att betala genom ett inopererat chip 
i armen (17%) än det är som skulle kunna 
tänka sig att betala genom ansiktsigenkänning 
(10%), vilket troligtvis beror på en rädsla för 
kränkning av ens personliga integritet. Unga 
män är generellt mest positiva till att använda 
biometriska betalmetoder.

Ungefär var tredje 
respondent skulle inte 
kunna tänka sig att betala 
med någon form av 
biometrisk betalmetod.

”
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För att få en förståelse för hur dagens 
betaltjänster skulle kunna förbättras från 
ett konsumentperspektiv ställde vi en öppen 
fråga om vad man skulle säga att den största 
nackdelen med dagens betaltjänster är. Många 
av svaren handlar om att betaltjänsterna är 

så olika och att det saknas en gemensam 
standard för dem. Det finns också många svar 
som är kopplade till oron för integritets- och 
säkerhetsrisker. Sen finns det vissa som anser 
att värdet i pengar blir mer abstrakt i nya 
digitaltjänster än vad det är i fysisk form.

VAD SKULLE DU SÄGA ÄR DEN STÖRSTA NACKDELEN MED DAGENS BETALTJÄNSTER? 

Exempel på svar (totalt 595 st)

”
”
”
”
”

Alla betalningsmottagare accepterar inte alla typer  
av betaltjänster

Allting lagras och kan spåras för att kartlägga vanliga 
människors vanor och beteenden. Jag vill inte att företag 
ska ha den kunskapen om mig

“Känslan” för pengar och dess värde blir mer abstrakt och 
kollen på hur mycket man handlar för och vad man har 
kvar minskar

Att det inte finns någon gemensam standard för många  
av dem

Att det är så enkelt att manipulera sådana tjänster via 
hackning, falska aktörer osv.



28

drag innebär att både privatpersoner och 
företag kan låta tredjepartsleverantörer utföra 
finansiella tjänster åt dem.

Fler än varannan är dock fortfarande tveksam 
till att andra aktörer än banker ansvarar för 
ens finansiella tjänster (53%), så resultatet får 
tolkas med viss försiktighet.

Förra året hade vi med en fråga för att testa 
teorin om att ”fintech är de nya bankerna”, 
det vill säga att nya finansiella aktörer inom 
betalningar mer och mer kommer att ta över de 
traditionella bankernas roll inom betalningar 
men även andra privatekonomiska tjänster. 
Resultatet visade då att de flesta föredrar sin 
bank för alla olika finansiella tjänster, så även 
i år. Däremot kan vi se att andelen som svarar 
att de kan tänka sig att låta någon annan aktör 
än deras bank ansvara för just betalningar har 
ökat med sex procentenheter under det senaste 
året. Att icke traditionella banker ansvarar för 
betaltjänster kommer troligtvis att bli vanligare 
i samband med det nya betaltjänstdirektivet 
som träder i kraft 2018 (PSD2), vilket i korta 

Fler än varannan är tveksam 
till att andra aktörer än 
banker ansvarar för ens 
finansiella tjänster.

”

VILKA AV FÖLJANDE PRIVATEKONOMISKA TJÄNSTER SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT 
LÅTA EN ANNAN AKTÖR ÄN EN BANK ANSVARA FÖR? 

Samtliga respondenter

2017 2016

Pensionssparande

Betalningar

Handel med värdepapper

Sparande

Lönekonto 

Annat, vad?

Tveksam, vet ej
56%

53%

12%

18%

20%

16%

18%

20%

22%

26%
25%

10%

3%
3%

BETALNINGAR I FRAMTIDEN
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PLÅNBOKENS FRAMTID 
Ett begrepp som fötts under de senaste årens utveckling av digitala 
betaltjänster är ”E-wallet” eller digital plånbok. 

Vi ville ta reda på hur man ser på plånbokens 
varande och framtid. Det är svårt att exakt 
definiera vad en ”traditionell fysisk plånbok” 
är. Vi har lämnat det till respektive respondent 
att avgöra vilket gör att vissa räknar sin 
mobiltelefonhållare (med plats för kort och 
övrigt) som en traditionell plånbok medan 
andra inte gör det.

På frågan om man har en traditionell fysisk 
plånbok i dagsläget svarar majoriteten att 
de har det (76%). Samtidigt är det bara 
drygt varannan som tror att de kommer att 
använda en fysisk plånbok om fem år (55%). 
Med tanke på det ökande användandet av 
mobila betallösningar är det troligt att den 
traditionella fysiska plånboken är på väg att 
ersättas av mobiltelefonen. 

Med tanke på det ökande 
användandet av mobila 
betallösningar är det troligt 
att den traditionella fysiska 
plånboken är på väg att 
ersättas av mobiltelefonen.

”

55% 
Ja

76% 
Ja

23% 
Nej

31% 
Nej

1% 
Tveksam, vet ej

14% 
Tveksam, vet ej

ANVÄNDER DU EN TRADITIONELL  
FYSISK PLÅNBOK?    

Samtliga respondenter

TROR DU ATT DU KOMMER ATT ANVÄNDA EN 
TRADITIONELL FYSISK PLÅNBOK OM FEM ÅR? 

Samtliga respondenter
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PLÅNBOKENS FRAMTID

Frågan om den fysiska plånboken är dels en 
generationsfråga. De yngre svarar i större 
utsträckning än de äldre att de inte har någon 
plånbok idag och att de inte tror att de kommer 
att ha det om fem år.

Det finns en mer specifik målgrupp som sticker 
ut i sammanhanget. Kvinnor mellan 16 och 
29 år svarar i störst utsträckning att de inte 

använder någon traditionell fysisk plånbok 
i dagsläget, nästan fyra av tio svarar det 
(39%). Det kan jämföras med motsvarande 22 
procent av männen i samma ålder. Nästan 
varannan kvinna mellan 16 och 29 år tror 
inte att de heller inte kommer att använda 
en fysisk plånbok om fem år (48%) vilket är 
dubbelt så stor andel som männen i samma  
ålder (24%).  

JAG ANVÄNDER INTE EN TRADITIONELL 
FYSISK PLÅNBOK

Samtliga respondenter

JAG TROR INTE ATT JAG KOMMER ATT 
ANVÄNDA EN TRADITIONELL FYSISK 
PLÅNBOK OM FEM ÅR

Samtliga respondenter
Män Kvinnor

Män Kvinnor

22% 25% 25%

10%

24%
32% 33%

17%

39%

24%
19%

14%

48%

33% 32%

21%

16-29 år 16-29 år30-49 år 30-49 år50-64 år 50-64 år65-74 år 65-74 år

För att få en större förståelse för plånboksfrågan 
kompletterade vi med en följdfråga där 
respondenterna fick svara fritt. Vi frågade 
varför man tror att man kommer att använda, 
respektive inte använda en traditionell 
plånbok om fem år. 

Bland de 55 procent som tror att de kommer 
att använda en plånbok om fem år handlar 
många av svaren om att man fortsatt vill 
kunna förvara sina kort, kvitton, lappar 
etc. Vissa hänvisar till att de helt enkelt är 
konservativa och andra att de inte litar på 
tekniken eller säkerheten i en digital plånbok. 

Av de 31 procent som inte tror sig ha en 
traditionell plånbok om fem år är det många 

som svarar att de inte har någon i dagsläget 
och att de därför inte känner att de behöver 
det i framtiden heller. Vissa påpekar den 
snabba tekniska utvecklingen och att saker 
som vanligtvis finns i en plånbok framöver 
kommer att finnas digitalt i mobilen. En del 
svarar att de har ett mobilskal med korthållare 
och att det är allt de behöver. Många tycker 
också att det är klumpigt och opraktiskt med 
en plånbok.

Saker som vanligtvis finns i en 
plånbok kommer framöver att 
finnas digitalt i mobilen.

”
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VARFÖR TROR DU ATT DU KOMMA 
ANVÄNDA EN TRADITIONELL FYSISK 
PLÅNBOK OM FEM ÅR? 

Exempel på svar (totalt 464 st)

VARFÖR TROR DU INTE ATT DU KOMMER 
ANVÄNDA EN TRADITIONELL FYSISK 
PLÅNBOK OM FEM ÅR? 

Exempel på svar (totalt 272 st)

” ”
” ”
” ”

” ”

”
”

Jag anser att det är nödvändigt 
med kontanter även om fem år  
av betaltjänster

Man kommer inte att behöva 
kort och kontanter då

Det tar tid att anpassa sig till nya 
sätt att hantera betalningssätt

Plånbok är en sak till att ha med 
sig, mobilen är alltid med

Därför att de digitala alternativen 
är för tekniskt komplicerade, trots 
att jag bara är 45 år och mycket 
datorvan

Tekniken utvecklas så fort. Så man 
har väl ett armband som känner 
av när man går förbi en kassa när 
man har handlat

Därför att det kommer ta längre 
tid innan fysiska betalkort, vissa 
medlemskort m.m. försvinner helt

Det är tungt och opraktiskt. 
Jag räknar med att kunna 
använda ett kort för merparten 
av mina transaktioner, 
alternativt fakturasystem utifrån 
personnummer

En fysisk plånbok innehåller mer 
än “pengar”. En telefon eller dator 
kan “lägga av” vid ett olämpligt 
tillfälle. Systemen kan ligga nere 
och då har man gjort sig väldigt 
beroenden av tekniken

Jag gör det ej idag och då ej heller 
om 5 år
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3%4%

10%

5%6%

8% 10%
13%

17%

24%

12% 10% 10% 10%9%

51% 50% 50%

44%
41%

21%
24%23%22%

17%

Vi har för femte året i rad avslutat 
undersökningen med en fråga om hur mycket 
kontanter respondenterna i undersökningen 
har på sig i dagsläget. Vi kan se att andelen 
som svarar att de inte har några kontanter på 
sig stadigt ökar, från åtta procent 2013 till 24 
procent i år. Det om något är en bekräftelse 
på den allt snabbare utvecklingen mot det 
kontantlösa samhället. Som i så många 
av de tidigare resultaten ser vi en tydlig 
generationsskillnad. De yngsta respondenterna 
svarar i betydligt högre utsträckning att de 

HUR MYCKET KONTANTER HAR DU PÅ DIG IDAG?

Samtliga respondenter

Vi kan se att andelen som 
svarar att de inte har några 
kontanter på sig stadigt ökar, 
från åtta procent 2013 till 24 
procent i år. 

”
inte har några kontanter på sig (37%) jämfört 
med de äldsta (8%).

 Mer än 1000

500-1000 kr

50-500 kr

Mindre än 50 kr

Inga

2013 2014 2015 2016 2017

PLÅNBOKENS FRAMTID
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SUMMERING AV RESULTAT

SWISH ÄR DEN BETALTJÄNST SOM FLEST SVENSKAR SVARAR 
ATT DE ANVÄNDER       

Andelen som svarar att de använder Swish har ökat med hela 64 
procentenheter de senaste fyra åren, från 19 procent 2014 till 83 procent 
i år. De senast lanserade betaltjänsterna, Masterpass, Samsung Pay och 
Apple Pay, är det än så länge knappt någon som använder. 

FÖR FÖRSTA GÅNGEN HAR ANVÄNDANDET AV BETAL-APPAR 
GÅTT OM KONTANTER      

När det kommer till betalningar varje vecka är andelen som svarar att 
de använder betal-appar lika stor som den som använder kontanter 
(20%), men när det kommer till betalningar ett par gånger i månaden 
är det fler som svarar att de använder betal-appar (48%) än kontanter 
(38%). Det är också fler som svarar att de sällan eller aldrig använder 
kontanter (36%) jämfört med betal-appar (26%).

UNGA KVINNOR ÄR DE FRÄMSTA ANVÄNDARNA AV  
BETAL-APPAR        

Kvinnor mellan 16 och 29 år är de som i störst utsträckning använder 
betal-appar. Bland dem svarar 43 procent att de använder betal-appar 
varje vecka eller oftare jämfört med motsvarande 33 procent bland 
män i samma ålder. De använder Swish i högre utsträckning än övriga 
målgrupper (93%) och föredrar i högre utsträckning betalappar när de 
parkerar (28%). 

FÖRTROENDET FÖR BETAL-APPAR FÖRTSÄTTER ATT ÖKA       

2013 svarade endast 12 procent att de hade ett högt förtroende för betal-
appar, jämfört med motsvarande 66 procent i år. Förtroendet för betal-
appar är störst bland kvinnor mellan 16 och 29 år (80%), vilket kan 
jämföras med motsvarande 71 procent bland män i samma åldersgrupp.
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SUMMERING AV RESULTAT

FLER FÖREDRAR BETAL-APPAR VID TORGHANDEL OCH 
PARKERING        

Betal-appar har blivit vanligare i samband med torghandel. Vi 
torghandel föredrar var fjärde nu att betala med betal-appar (25%) 
vilket är en ökning med 17 procentenheter bara under det senaste året. 
I samband med parkering har andelen som föredrar betal-appar också 
ökat från 11 procent förra året till 18 procent i år.

FLER ÄN VARANNAN SER DET SOM VIKTIGT ATT KUNNA 
BETALA MED SAMMA BETALMETOD I OLIKA BETALSITUATIONER       

Majoriteten av de tillfrågade anser det vara viktigt att kunna använda 
samma betalmetod oavsett var man handlar (54%). Drygt fyra av tio 
ser det som oviktigt. Att betala sin beställning på internet på ett sätt 
och frukten på torget på ett annat ser nog de flesta som så självklart att 
de inte ens reflekterat över möjligheten att kunna betala enhetligt i alla 
betalsituationer. Det är troligtvis en förklaring till att de flesta svaren i 
mitten av skalan.

MÅNGA ÄR TVEKSAMMA INFÖR ATT BETALA MED MOBILEN  
I BUTIK         

Det är endast 13 procent som skulle föredra att betala med mobilen i 
butik om tekniken för att betala så finns. De yngsta respondenterna 
svarar i större utsträckning (20%) än de äldsta (11%) att de skulle föredra 
att betala med mobilen i butik. Det finns också stora regionala skillnader 
i resultatet. I Stockholm svarar 17 procent att de skulle vilja betala med 
mobilen i butik jämfört med motsvarande fyra procent av Malmöborna.

VAR TREDJE VILL INTE ANVÄNDA BIOMETRISKA BETALNINGAR        

Ungefär var tredje respondent i vår undersökning skulle inte kunna 
tänka sig att betala med någon form av biometrisk betalmetod (34%). 
På frågan var flera svarsalternativ möjliga. Lika många svarar att 
de skulle kunna tänka sig att betala genom tum-avtryck. Det är fler 
som skulle kunna tänka sig att betala genom ett inopererat chip i 
armen (17%) än det är som skulle kunna tänka sig att betala genom 
ansiktsigenkänning (10%), vilket troligtvis beror på en rädsla för 
kränkning av ens personliga integritet. Unga män är generellt mest 
positiva till att använda biometriska betalmetoder. 
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DRYGT VARANNAN TROR ATT DE KOMMER ATT ANVÄNDA EN 
TRADITIONELL PLÅNBOK OM FEM ÅR         

På frågan om man har en traditionell fysisk plånbok i dagsläget svarar 
majoriteten att de har det (76%). Samtidigt är det bara drygt varannan 
som tror att de kommer att använda en fysisk plånbok om fem år (55%). 
Med tanke på det ökande användandet av mobila betallösningar är 
det troligt att den traditionella fysiska plånboken är på väg att ersättas 
av mobiltelefonen. 

ANDELEN UTAN KONTANTER ÖKAR STADIGT          

Vi har för femte året i rad avslutat undersökningen med en fråga om 
hur mycket kontanter respondenterna i undersökningen har på sig 
i dagsläget. Vi kan se att andelen som svarar att de inte har några 
kontanter på sig stadigt ökar, från åtta procent 2013 till 24 procent i år. 
Det om något är en bekräftelse på den allt snabbare utvecklingen mot 
det kontantlösa samhället.
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AVSLUTANDE 
REFLEKTIONER
För ett år sedan skrev Lars Pedersen, Vd för betalföretaget 
”Creditcall” ett blogginlägg med titeln ”Will 2017 bring us the 
ultimate payment method? 

Med facit i hand kan vi se att ingen ultimat 
betalmetod eller betaltjänst har lanserats under 
2017. Lars är inne på ett intressant spår som 
vi för första gången tittat närmare på i årets 
undersökning. Det handlar om hur dagens 
ganska disparata marknad av betaltjänster 
kommer att harmoniseras. 

De senaste åren har en uppsjö av nya betaltjänster 
lanserats, många är inriktade på att användas 
i en specifik betalsituation som exempelvis 
butikshandel eller e-handel. Resultatet av årets 
undersökning visar att fler än varannan ser 
det som viktigt att kunna betala med samma 
betalmetod i olika betalsituationer. På den 
öppna frågan om vad man ser som den största 
nackdelen med dagens betaltjänster pekar en del 
på problemet med att de olika betaltjänsterna är 
så olika och saknar en gemensam standard. 

Pedersen skriver att trots att de stora spelarna 
inom betalmarknaden arbetar för att skapa 
den ultimata betalmetoden/tjänsten, har ett 
antal olika faktorer förhindrat ett enskilt 
företag eller ens ett fåtal att bli standard. 

Pedersen menar att den ultimata betaltjänsten 
behöver vara bra men inte bäst, den behöver 
vara billig men inte billigast. Han skriver att det 
kommer ner till tre olika målgrupper som måste 
känna sig nöjda. Kunderna måste ha förtroende för 
tjänsten, den måste vara intressant för handlarna 
och den ska erbjuda värdefulla samarbeten med 
andra aktörer på betalmarknaden. 

Om vi kommer att se en ultimat betalmetod 
är osäkert, däremot kommer vi troligen se en 
större harmonisering av dagens betaltjänster 
som gynnar alla parter.

Hur kommer dagens 
disparata marknad 
av betaltjänster att 
harmoniseras?

”
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SAMARBETET

INSIGHT INTELLIGENCE

Insight Intelligence är en analys- och kommunikationsbyrå. Vi hjälper 
företag, myndigheter och organisationer att definiera förändringar och 
attityder i sin omvärld. Vi analyserar, paketerar och kommunicerar 
undersökningar i olika tematiska områden. Vår ambition är att få en 
bättre förståelse för hur attityder, trender och yttre faktorer påverkar 
utvecklingen inom olika delar av samhället. Insight Intelligence är ett 
systerföretag till pr-byrån StrandbergHaage.

SEB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att 
entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en 
bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i 
både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi 
ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, 
Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment 
banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår 
internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över 
med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2017 uppgick koncernens 
balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 
835 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK 

Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och har 
som strategi att erbjuda Länsförsäkringsgruppens kunder attraktiva 
banktjänster. Närhet till kunden skapas genom personliga möten på 
128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via 
digitala tjänster och telefon. Målet är att ha de mest nöjda kunderna, 
att med låg bibehållen risk ha en fortsatt god tillväxt i volymer och 
lönsamhet samt att öka andelen kunder som har både bank och 
försäkring hos Länsförsäkringar. Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2017 har 
Länsförsäkringar Bank återigen Sveriges mest nöjda privatkunder.
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PAYEX

PayEx gör det möjligt för våra kunder att betala och ta betalt, oavsett 
kanal eller betalsätt. Vi erbjuder dessutom effektiva finansierings- och 
fakturalösningar som med enkelhet anpassas efter våra kunder och 
deras kunders behov. Vi är idag ett helägt dotterbolag till Swedbank 
och har sedan starten i 1972 fokuserat på att hjälpa våra kunder med 
betalningar. PayEx drivs av hög servicegrad, innovationskraft och 
entreprenörsanda, det har vi alltid gjort och det kommer vi fortsätta 
att göra. Det är därför vi idag är en av Nordens främsta experter  
på betalningar.

SAMARBETET

SVENSK HANDEL

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor 
för Sveriges handelsföretag. Vi är en medlemsdriven organisation 
som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. Svensk Handel 
arbetar nationellt och internationellt – för en värld med frihandel utan 
handelshinder. Vårt uppdrag är att stärka handelns konkurrenskraft.

Svensk Handel har 11 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 
arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma inom parti- och 
detaljhandel, fysisk såväl som digital. Vi är den svenska handelns 
arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtal 
med fackförbunden. Svensk Handel är Svenskt Näringslivs  
största medlemsorganisation.
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