Svenska företags attityder till kontanter 2014

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 kontanter
och andra betalmedel. Det påverkar också hur företag föredrar att ta betalt.
Insight Intelligence följer utvecklingen av betalmarknaden i Sverige genom
undersökningar bland både privatpersoner och företag. En undersökning
från 2013 bland privatpersoner visade att svenska folket, trots en uppsjö
av nya digitala betalmetoder fortfarande i stor utsträckning använder
kontanter. Hur ser det ut bland företag? Hur ser de på kontanter och
kontanthantering? Hur tar de helst betalt om de får välja? Hur skiljer sig
attityder och preferenser mellan olika branscher?
För att ta reda på detta har vi på uppdrag av SäkerhetsBranschen,
Kuponginlösen och Sparbankerna låtit genomföra telefonintervjuer med
1000 företag inom fem olika branschgrupper.
Detta är en sammanfattning av undersökningsresultatet och ger en bild av
svenska företags attityder till kontanter och betalningar 2014.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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Sammanfattning
En majoritet av de tillfrågade företagen i undersökningen
(54%) svarar att kontantanvändningen i deras
verksamhet har minskat under det senaste året.
I undersökningen som vi genomförde
bland privatpersoner 2013 ansåg vissa av
respondenterna att vi idag befinner oss i ett
kontantlöst samhälle eller att vi är på väg
dit snart. Denna undersökning bland företag
visar dock att åtta av tio företag (79%)
tillhandahåller kontanter som betalmedel i sin
verksamhet. Så även om kontanterna minskar
är vi i dagsläget långt från vad som kan
definieras som ett kontantlöst samhälle.
Det finns en tydlig diskrepans mellan
privatpersoner och företags vilja att använda
kontanter. Medan sex av tio svenskar
(64%) svarar att de använder kontanter
som betalmedel varje vecka eller oftare
och åtta av tio (83%) föredrar kontanter
när de handlar på torg och marknader
svarar endast en av tio (12%) företag att de
föredrar kontanter som betalmedel. Företags
relativt låga vilja att hantera kontanter kan
bero på att kontanterna blivit svårare att
hantera eller ”banka”. Undersökningen visar
att samtliga företagsgrupper svarar att de i
större utsträckning skulle föredra att banka
sina kontanter genom personlig överlämning
i disk direkt till bankkontor eller liknande
(28%), jämfört med hur många som gör det
idag (19%). Här synes bankernas minskade
kontanthantering ha gått för snabbt för
efterfrågan hos kunderna.
Säkerhet är en viktig faktor vid val av
betalmetod, vartannat företag (48%) svarar
detta. Det är en nästan dubbelt så stor andel
som svarar att de skulle föredra att en
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värdetransport hämtar upp deras kontanter
(21%), än som svarar att de använder denna
metod i dagsläget (13%).
Samtidigt är det lika stor andel företag som
är oroliga för säkerhetsrisker kopplade till
betalappar för smartphones som de är för
säkerhetsrisker kopplade till kontanter.
Det talas ofta om att kostnaden är en viktig
fråga vid valet av olika betalmedel men
undersökningen visar att kostnaden är den
anledning, av fem givna alternativ som
företag tycker är minst viktig vid val av
betalmetod (17%).
Vi ställde två öppna frågor i undersökningen om
företagens syn på för- respektive nackdelar med
kontanter. Fördelarna motiveras ofta med en hög
interoperabilitet, det vill säga att vem som helst
kan använda kontanter närsomhelst. Det finns
en vilja från många företag att tillmötesgå alla
kunders behov. Samtidigt verkar det som om
företagens egna intressen kopplade till säkerhet
och administration väger tyngre vid frågan om
vilken betalmetod man föredrar.
Man kan se hur bankernas minskade
kontanthantering påverkar företagens vilja
att hantera kontanter vilket i sin tur påverkar
konsumenter som i stor utsträckning föredrar
att använda kontanter. Det verkar med andra
ord som om bankerna till stor del styr utbudet
av kontanter, som i dagsläget verkar minska
snabbare än efterfrågan.

”

Även om kontanterna
minskar är vi i dagsläget
långt från vad som
kan definieras som ett
kontantlöst samhälle.
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Om undersökningen
Undersökningen
är
gjord
på
uppdrag
av
SäkerhetsBranschen, Kuponginlösen och Sparbankerna.

Insight Intelligence har varit övergripande
ansvarig för undersökningen, koordinering
av samarbetet och sammanfattning av
denna rapport.
Intervjuerna har genomförts av Sifo. 1000
personer med kassansvar för olika företag har
under mars 2014 intervjuats per telefon ur ett
slumpmässigt, riksrepresentativt urval inom
fem utvalda företagsgrupper.
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Diagrammen är uppställda i procentandelar.
Svarsalternativet ”betalappar för smartphones”
har i intervjuerna lästs upp som ”Betalappar
för smartphones som exempelvis QR koder,
mobilkuponger, mobilt presentkort etc”.
Undersökningen och rapporten har tagits fram
i samarbete med Niklas Arvidsson, forskare
på KTH och specialiserad på frågor som rör
utvecklingen av betalmarknaden.

Branscher
Som bakgrundsvariabler i undersökningen har vi
definierat fem olika branscher för att på bästa möjliga
sätt kunna fånga in olika typer av företag/organisationer
som traditionellt hanterar kontanter. De som intervjuats
är kassaansvarig för respektive verksamhet.
Exempel på respondenter:

Kultur/nöje

• Biograf
• Muséum

• Nöjesfält
• Arena

Servicehandel, små

• Jourbutik
• Videobutik

• Café
• Kiosk

• Större livsmedelsbutik

> 10 MSEK oms.

• Elektronikvaruhus
• Möbelvaruhus

Föreningsliv

• Fotbollsklubb
• Biståndsorganisation

• Soppkök för hemlösa

Restaurang/hotell

• Hotell
• Restaurang

< 10 MSEK oms.

Servicehandel, stora
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Snittbelopp
Den betalmetod som företag erbjuder och föredrar är
beroende av vilket belopp transaktionen rör.
De företag med mindre snittbelopp är också de
företag som i störst utsträckning tillhandahåller
kontanter som betalmedel. Snittbeloppet för
samtliga branscher ligger på mellan 1-500
kronor. Mer än hälften (52%) av alla belopp
ligger inom detta spann.
För mindre servicehandlare representerar
snittbeloppet 1-500 kr 79 procent av all
försäljning. Den företagsgrupp med högst
snittbelopp är Kultur/Nöje, där ligger 12
procent av snittbeloppen på över 5000 kr, tätt
följt av föreningslivet där snittbelopp på över
5000 kr ligger på 11 procent. Anledningen till
föreningslivets relativt höga snittbelopp skulle
kunna kopplas till sponsorskap och olika former
av bidrag medan det inom kultur/nöje skulle
kunna förklaras med försäljning av större
företagspaket.

”

Snittbeloppet för
samtliga branscher
ligger på mellan
1-500 kronor.

Hur stort är snittbeloppet för köp
hos er?
18%
Vet ej/ej svar

25%

1-100kr

6%

Större än
10000kr

3%

500110000kr

9%

1001-5000kr

12%

501-1000kr
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27%

101-500kr

Hur stort är snittbeloppet för köp hos er? (%)
Skillnad mellan branscher
1-100kr

101-500kr

Större än 10000kr

501-1000kr

1001-5000kr

5001-10000kr

Vet ej/ej svar
47

45
34

30
21

25

24

24
18
14

14

9

9
3

Kultur/nöje

24

19

7

6
2 2 2

Servicehandel,
små

10

14
8

18
14

13
8

1

4

Servicehandel,
stora

4

7

Föreningsliv

7

4 3

Restaurang/hotell
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Betalvanor
Det finns idag en uppsjö av alternativ för hur företag kan
ta betalt.
På frågan om vilka betalmetoder man i
dagsläget tillhandahåller i sin verksamhet
(flera svar tillåtna) kan man se att faktura
är vanligast förekommande. Man kan också
se att väldigt få företag idag tillhandahåller
betalappar för smartphones som betalmedel.
Åtta av tio företag (79%) tillhandahåller
kontanter som betalmedel i sin verksamhet.

”

Åtta av tio
företag (79%)
tillhandahåller
kontanter som
betalmedel i sin
verksamhet.

Vilka betalmetoder tillhandahåller ni i er verksamhet?
Samtliga branscher

79%

Kontanter

84%

Faktura

62%

Kortbetalning
Betalappar för smartphones

Annat

12

5%
9%

När man bryter ner frågan på olika branscher
kan man se att kontanter är vanligast
förekommande bland stora servicehandlare
(96%). De är samtidigt den företagsgrupp som
i störst utsträckning tillhandahåller betalappar
genom smartphones (13%).

”

Kontanter
är vanligast
förekommande
bland stora
servicehandlare
(96%).

Vilka betalmetoder tillhandahåller ni i er verksamhet? (%)
Skillnad mellan branscher
Kontanter

Faktura

96

94

93

87

Kortbetalning

Betalappar för smartphones

Annat

96
89 89

84

82

85

76

74

66
48
32

4 6
Kultur/nöje

11

13

8

1
Servicehandel,
små

Servicehandel,
stora

13
4
Föreningsliv

6 5
Restaurang/
hotell
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Betalpreferenser
För att identifiera eventuella skillnader mellan de
betalmetoder som företag idag tillhandahåller och de
betalmetoder som de skulle föredra att tillhandahålla
ställde vi frågan: ”Givet förutsättningarna som idag
råder för olika betalmetoder, vilken betalmetod föredrar
ni att använda er av i er verksamhet?” Endast ett
svarsalternativ tilläts på denna fråga.

”

Det råder en branschöverskridande avsaknad
av intresse för betalappar genom smartphones
som betalmetod.

Kort är den betalmetod som flest skulle
föredra om de fick välja (45%), följt av
faktura (35%). Anmärkningsvärt är att det
råder en branschöverskridande avsaknad av
intresse för betalappar genom smartphones
som betalmetod, endast en procent bland de
svarande inom föreningslivet har markerat
detta som svar (0% på totalnivå).

Givet förutsättningarna som idag
råder för olika betalmetoder,
vilken betalmetod föredrar ni att
använda er av i er verksamhet?

Vid en branschjämförelse kan man se att
servicehandlare
samt
restaurang/hotell
föredrar kortbetalning medan organisationer
inom kultur/nöje och föreningsliv föredrar
faktura.

Betalappar för
smartphones

Samtliga branscher

0%

5%

45%

Kortbetalning

14

2%

Vet ej/
Annat ej svar

12%

Kontanter

35%

Faktura

Givet förutsättningarna som idag råder för olika betalmetoder, vilken
betalmetod föredrar ni att använda er av i er verksamhet? (%)
Skillnad mellan branscher
Kontanter
Annat

Faktura

Kortbetalning

Betalappar för smartphones

Vet ej/ej svar
84
73
61

54

48
29
15

14
0

5 2

Kultur/nöje

7

0 0

5

Servicehandel,
små

13

12
2

På frågan om varför man föredrar vald
betalmetod där flera svarsalternativ är
möjliga, är de vanligaste svaren att man anser
betalmetoden i fråga är bäst anpassad för
sin verksamhet (49%) eller att betalmetoden
känns säker (48%). Säkerheten väger med
andra ord tyngre än smidig administration och
bokföring vid val av betalmetod.

12

11

0 0 1

Servicehandel,
stora

22

20
2

1
Föreningsliv

0 2 2
Restaurang/
hotell

Det talas ofta om kostnader om ett hinder vid
val av betalmetod men resultaten visar att av
de givna svarsalternativen är kostnadsskäl det
alternativ som anses som minst viktigt.

Vad är anledningen till att ni föredrar den betalmetod som ni svarat att
ni skulle vilja använda er av i er verksamhet?
Samtliga branscher

30%

Begränsad administrationsbörda

17%

Kostnadsskäl (Det är billigt för oss)

48%

Det känns säkert

49%

Jag anser att det är bäst anpassat för vår typ av verksamhet

35%

Det är lättare att bokföra

19%

Annat vad?
Vet ej/ej svar

1%
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BETALPREFERENSER

Organisationer inom föreningsliv (58%) och
kultur/nöje (55%) är i större mån än andra
företag benägna att betalmetoden är anpassad
efter deras verksamhet. Mindre servicehandlare

(53%), större servicehandlare (63%) samt
restaurang/hotell (52%) ser säkerhet som den
mest viktiga faktorn vid val av betalmetod.

Vad är anledningen till att ni föredrar den betalmetod som ni svarat att
ni skulle vilja använda er av i er verksamhet? (%)
Skillnad mellan branscher
Begränsad administrationsbörda
Det känns säkert

Kostnadsskäl (det är billigt för oss)

Jag anser att det är bäst anpassat för vår typ av verksamhet

Det är lättare att bokföra

Annat vad?

Vet ej/ej svar

63
58

55

39

53
39

37

35

25

24
20

52

29 27

15

Kultur/nöje

0
Servicehandel,
små

43

31
25
19
13

22

21

17

1

0
Servicehandel,
stora

En tredjedel av företagen (33%) anser att kort
är den mest kostnadseffektiva betalmetoden.
En av fem företag (21%) svarar kontanter.

40

36
26

16

1

43

39

38

Föreningsliv

1
Restaurang/
hotell

Vilken betalmetod anser du vara
mest kostnadseffektiv?
Samtliga branscher

Svaren skiljer sig dock en del beroende på
bransch. Bland de större servicehandlarna anser
mer än hälften (55%) att kort är den mest
kostnadseffektiva betalmetoden medan endast
en femtedel anser detta inom föreningslivet
(21%). Bland mindre servicehandlare är
kontanter den betalmetod som anses som mest
kostnadseffektiv (39%).

2%

Vet ej/ej svar

5%

Kontanter

Annat

2%

Betalappar
för smartphones

32%

Kortbetalning

16

21%

27%

Faktura

Vilken betalmetod anser du vara mest kostnadseffektiv? (%)
Skillnad mellan branscher
Kontanter

Faktura

Annat

Kortbetalning

Betalappar för smartphones

Vet ej/ej svar
55

42

42

39 38

35

23
17
11
5
1
Kultur/nöje

16

15

14
7
1
0
Servicehandel,
små

18

24

21

19
13 12

10
2

0

Servicehandel,
stora

2
Föreningsliv

12
1 2
Restaurang/
hotell
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BETALPREFERENSER

Kort är den betalmetod som flest företag
anser driver merförsäljning bäst (37%).
Anmärkningsvärt
är
att
var
tredje
företag (33%) anger ej svar/vet ej vilket
tyder på att många företag inte ser
betalmetoder som ett verktyg för att
driva försäljning.

”

Vilken betalmetod anser du driver
merförsäljning bäst?
Samtliga branscher

13%

Kontanter

33%

14%

Vet ej/ej svar

Många företag ser
inte betalmetoder
som ett verktyg för
att driva försäljning

Faktura

2%

Annat

1%

37%

Betalappar för
smartphones

Samtliga branscher anser att kort är den
betalmetod som driver merförsäljning bäst.
Inom föreningslivet råder störst osäkerhet kring
merförsäljning kopplat till betalmetod (41%).

Kortbetalning

Vilken betalmetod anser du driver merförsäljning bäst? (%)
Skillnad mellan branscher
Kontanter

Kortbetalning

Annat

Faktura

Betalappar för smartphones

Vet ej/ej svar
56
52
48
41
33

27

28

25
20

16

16
12

Kultur/nöje

18

17

14

11
6

2 2

26

24

0

1

Servicehandel,
små

5
0

2

Servicehandel,
stora

1

11

3

Föreningsliv

0

1

Restaurang/
hotell

Kontantanvändning
En majoritet av de tillfrågade företagen svarar att
kontantanvändningen i deras verksamhet har minskat
under det senaste året (54%).

Anser du att
kontantanvändningen i er
verksamhet har ökat eller minskat
under det senaste året?
Samtliga branscher

4% 5%

Vet ej/ej svar

Sju av tio företag inom servicehandeln anser
att kontantanvändningen har minskat.
Inom föreningslivet däremot svarar mer än
hälften (51%) att de inte ser någon skillnad
och knappt var fjärde av respondenterna
inom föreningslivet
(37%) anser att
kontantanvändningen har minskat.

Ökat

37%

Ingen
skillnad

54%

Minskat
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KONTANTANVÄNDNING

Anser du att kontantanvändningen i er verksamhet har ökat eller
minskat under det senaste året?
Skillnad mellan branscher
Ökat

Minskat

Ingen skillnad

73%

Vet ej/ej svar

71%
66%

51%

49%
40%

37%
28%
22%

4%

6%

Kultur/nöje

20

3%

20%

1%

Servicehandel,
små

5%

3%

Servicehandel,
stora

7%

6%

Föreningsliv

3%

2%

Restaurang/
hotell

Säkerhetsrisker
Kontanter nämns ofta som ett riskfyllt betalmedel ur ett
rånperspektiv men undersökningen visar att företag är
lika oroliga för säkerhetsrisker kopplade till betalappar
för smartphones som de är för kontanter.
(66%) beror troligtvis på att så få företag
tillhandahåller denna typ av betalning
(totalt 5%).

Den betalmetod som anses som minst riskfylld
är faktura. Den stora andel företag som svarar
”tveksam/vet ej” på alternativet betalappar

Hur orolig är du för säkerhetsrisker kopplade till följande betalmetoder?
Samtliga branscher
5. Mycket orolig

4.

3.

2.

1. Inte alls orolig

Tveksam/vet ej
66%

65%

47%

45%

22%

19%
9%
1% 2%
Faktura

21%

16%
4%

4%

6%

16%
7%
2%

Kontanter

5%

9%

Kortbetalning

4%

6%

8%

6%

10%

Betalappar för
smartphones
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SÄKERHETSRISKER

Om man tittar på hur respektive branschgrupper
ser på säkerhetsrisker kopplade till olika
betalmedel kan man se att föreningslivet är
de som utrycker störst oro för säkerhetsrisker
kopplat till betalappar för smartphones (15%).
De stora servicehandlarna utrycker störst oro
för säkerhetsrisker kopplat till kontanter (14%).

”

De stora
servicehandlarna
utrycker störst oro
för säkerhetsrisker
kopplat till
kontanter (14%).

Störst oro för säkerhetsrisker
Har svarat 4-5 på en skala mellan 1-5, där 5 betyder Mycket orolig och 1 Inte alls orolig
Skillnad mellan branscher
Kultur/nöje

Servicehandel, små

Servicehandel, stora

Föreningsliv

Restaurang/hotell
15%
14%

11%
10%

10%
9%
8%
6%

8%
6%

6%

8%
6%

5%
4%
3% 3% 3% 3%
2%

Faktura
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Kontanter

Kortbetalning

Betalappar för
smartphones

Bankning av kontanter
De större servicehandlarnas oro för säkerhetsrisker
kopplade till kontanter speglas i att nästan hälften av
dessa företag (47%) hanterar, eller ”bankar” sin kontanter
genom värdetransporter som kommer och hämtar
upp dem.
Hur bankar ni era kontanter? (%)
Skillnad mellan branscher
Personlig överlämning i disk till bankkontor eller liknande
Servicebox

Värdetransport som hämtar

Insättningsautomat

Annat vad?

Vet ej/ej svar

Hanterar inte kontanter
61
47
42
31

28

25

30
25

22
17
12
7 6
1
Kultur/nöje

21

18

15

13
4 3 5 5

Servicehandel,
små

8 7

2 3 3

Servicehandel,
stora

5

15

14

8
3

Föreningsliv

2

5

9

Restaurang/
hotell
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BANKNING AV KONTANTER

För samtliga branscher är servicebox den vanligaste metoden att banka sina kontanter (31%).

Hur bankar ni era kontanter?
Samtliga branscher

17%

19%

Hanterar inte kontanter

Personlig överlämning i disk till
bankkontor eller liknande

3%

Vet ej/ej svar

5%

12%

Annat vad?

Insättningsautomat

13%

Värdetransport som hämtar

31%

Servicebox

”

Det är en nästan dubbelt så stor andel som svarar
att de skulle föredra att banka sina kontanter
genom att en värdetransport hämtar upp dem
(21%), än som svarar att de använder denna metod
i dagsläget (13%).

Servicebox är den metod som flest företag
skulle föredra vid bankning av kontanter
(31%), lika stor andel som svarade att de gör
det i dagsläget. Det är en nästan dubbelt så stor

andel som svarar att de skulle föredra att banka
sina kontanter genom att en värdetransport
hämtar upp dem (21%), än som svarar att de
använder denna metod i dagsläget (13%).

Hur skulle ni föredra att banka era kontanter?
Samtliga branscher

4%

6%

Vet ej/ej svar

Annat vad?

28%
21%

Värdetransport som hämtar

31%

Servicebox
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Personlig överlämning i disk till
bankkontor eller liknande

10%

Insättningsautomat

Samtliga företagsgrupper svarar att de i större
utsträckning skulle vilja banka sina kontanter
genom personlig överlämning i disk direkt till
bankkontor eller liknande (28%), jämfört med
hur många som gör det idag (19%). Här synes
bankernas minskade kontanthantering ha gått
för snabbt för efterfrågan hos kunderna.

”

Bankernas minskade
kontanthantering
verkar ha gått för
snabbt för efterfrågan
hos kunderna.

Bankning av kontanter genom personlig överlämning i disk till
bankkontor eller liknande
I dagsläget

Skulle föredra

43%
35%
25%
17%

25%

24%

Servicehandel,
små

23%

9%

8%
Kultur/nöje

18%

Servicehandel,
stora

Föreningsliv

Restaurang/
hotell

Mer än varannan större servicehandlare svarar att de skulle föredra värdetransport för bankning av
kontanter (53%) medan varannan mindre servicehandlare skulle föredra servicebox (48%).

Hur skulle ni föredra att banka era kontanter? (%)
Skillnad mellan branscher
Personlig överlämning i disk till bankkontor eller liknande
Servicebox

Värdetransport som hämtar

Annat vad?

Vet ej/ej svar

53

48

43

Insättningsautomat

38

35
28
10

11

3 5

Kultur/nöje

27

26

24
7

9

3

9

Servicehandel,
små

9

14
5

3 4

Servicehandel,
stora

23
12

6 6

Föreningsliv

22
8

3

6

Restaurang/
hotell
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Kontanternas för- och
nackdelar
Vi ställde frågan vad företagen anser vara de viktigaste
för- respektive nackdelarna med kontanter. Frågan var
öppen och respondenterna fick svara fritt.
Bland svaren kan man se att argumenten förrespektive mot kontanter ofta används mot
varandra vilket troligtvis har att göra med
individuella förutsättningar såsom omsättning
i verksamheten, metod för bankning etc. Till

exempel svarar vissa att den främsta nackdelen
med kontanter är kostnaden förknippad med
hanteringen av dem, medan andra svarar att
den främsta fördelen med kontanter är att de
inte kostar någonting.

Öppna svar

26

”

Fördelarna med kontanter kan kopplas till den
höga interoperabiliteten, det vill säga det faktum
att vem som helst kan använda kontanter
närsomhelst, utan krav på uppkoppling eller
annan infrastruktur.

Det som ofta nämns som den viktigaste
fördelen med kontanthantering är snabbhet
och smidighet i betalningen, att man får
pengarna direkt. Sammanfattat kan man
säga att fördelarna med kontanter kan
kopplas till den höga interoperabiliteten, det
vill säga det faktum att vem som helst kan
använda kontanter närsomhelst, utan krav på
uppkoppling eller annan infrastruktur. Som en
av respondenterna utrycker det ”Det fungerar
alltid. Det är lätt, snabbt och bra. Det blir inga
tekniska fel”.

Risken för rån nämns ofta som en av de
främsta nackdelarna med kontanter. Många
ser också administrationen av kontanter som
en börda samt det faktum att de flesta banker
inte hanterar kontanter. En person svarar ”Det
är för långt till banken, så man kan inte åka
varje dag. Jag måste samla kontanterna på
hög och göra färre resor med större belopp
att banka”.

Öppna svar
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Summering av resultat
En kontant affär
Förvisso svarar mer än hälften av alla företag (54%) att kontanterna i deras
verksamhet har minskat det senaste året, men åtta av tio företag (79%)
tillhandahåller fortfarande kontanter så man kan inte påstå att vi befinner oss i
eller ens nära ett kontantlöst samhälle idag.

Smartphones-appar oetablerade som betalmedel
Endast fem procent av alla företag tillhandahåller betalningar genom betalappar
för smartphones. På totalnivå är det mindre än en procent som svarar att de
skulle föredra denna betalmetod om de fick välja. Detta speglas även i den
stora andel företag som känner osäkerhet kring säkerhetsrisker kopplade till
betalappar (66%). Här har leverantörerna av betalappar som är intresserade
av företagssamarbeten ett viktigt informationsarbete framför sig.

Kostnad minst viktigt vid val av betalmetod
I motsättning till vad som ofta påtalas är kostnad den anledning av fem givna
alternativ som anses minst viktig i valet av betalmetod. Endast 17 procent
låter kostnadsskäl styra valet av betalmetod. Viktigast är att betalmetoden är
anpassad efter verksamheten samt att den är säker.

Betalmetoder ses inte som verktyg för merförsäljning
Många företag ser inte betalmetoder som ett verktyg för att driva försäljning.
Var tredje företag (33%) anger ”ej svar/vet ej” på frågan om vilken betalmetod
som bäst driver merförsäljning. Inom föreningslivet råder störst osäkerhet kring
detta, där anger fyra av tio (41%) ”ej svar/vet ej”.

Lika stor oro för säkerhetsrisker kopplade till nya
betalmetoder som för gamla
Det talas ofta om säkerhetsrisker kring kontanter kopplat till rån men
undersökningen visar att företag är lika oroliga för säkerhetsrisker kopplade till
betalappar för smartphones som de är för kontanter.
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Bankernas minskade kontanthantering verkar ha gått för
snabbt för efterfrågan
Samtliga företagsgrupper svarar att de i större utsträckning skulle vilja banka
sina kontanter genom personlig överlämning i disk direkt till bankkontor eller
liknande (28%), jämfört med hur många som gör det idag (19%). Detta tyder
på att bankernas minskade kontanthantering har gått i snabbare takt än
efterfrågan för dessa tjänster.

Efterfrågan på värdetransporttjänster
Det är en nästan dubbelt så stor andel som svarar att de skulle föredra att banka
sina kontanter genom att en värdetransport hämtar upp dem (21%), än som
svarar att de använder denna metod i dagsläget (13%).
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Avslutande reflektioner
Från de öppna svaren i den undersökning som vi
genomförde bland privatpersoner under hösten 2013
kan man tyda en frustration bland konsumenter för
samhällets avveckling av kontanter.

Samma sorts frustration kan man tyda av
svaren i denna undersökning men som bottnar i
att behöva hantera alltmer svåradministrerade
kontanter. Även om en majoritet av företagen
anser att kontanterna minskar tillhandahålls
de av 79 procent av företagen. Dessutom är
Riksbanken på väg att lansera nya sedlar
som ger kontanterna i samhället en ännu
längre livstid.
Kommer bankernas avvecklade kontanthantering att tvinga konsumenter att gå över till
digitala betaltjänster och företagen att etablera
en helt ny infrastruktur för digitala betalningar?
Eller kommer konsumenternas efterfrågan på
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kontanter i kombination med lanseringen av
de nya sedlarna och mynten att skapa nya
affärsmöjligheter kopplad till kontanthantering
för banker och säkerhetsföretag?
Den svenska betalmarknaden befinner sig
i en dynamisk utvecklingsprocess där det
finns stor potential för aktörer med örat
mot marken att tillhandahålla attraktiva
infrastrukturiella tjänster.
Insight Intelligence följer utvecklingen med
nya undersökningar i området.

Samarbetet
Insight Intelligence
Insight Intelligence är en kommunikationsbyrå som hjälper företag och
organisationer med omvärldsanalys i form av olika undersökningar
och rapporter. Utvecklingen av den svenska betalmarknaden är ett av
våra fokusområden som vi följer genom olika undersökningar bland
konsumenter och företag.
Insight Intelligence är ett systerföretag till PR byrån StrandbergHaage.

Kuponginlösen
Kuponginlösen är marknadsledande inom clearing- och betaltjänster
i dagligvaruhandeln. Nätverket med 6100 butiker clearar kuponger,
presentkort, värdeavier och betalningar för 6 miljarder kronor årligen.
Vi hanterar merparten av kupongkampanjerna inom ICA, Coop och
övriga kedjor. Genom Kassagirots 400 ombud erbjuder vi kunder att göra
betalningar, insättningar och uttag i samarbete med Nordea, Swedbank,
Bankgirot, Bank of Ireland och Western Union. Kuponginlösen är ett
betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn.
Kuponginlösen AB etablerades 1969 och ägs av Dagligvaruleverantörers
Förbund, DLF. Läs mer om oss på: www.kuponginlosen.se
www.kassagirot.se www.unimon.se

SäkerhetsBranschen
SäkerhetsBranschen är en organisation med cirka 170 säkerhetsföretag
som medlemmar vilka tillsammans omsätter 14 miljarder kronor
per år och har 31.000 anställda medarbetare. SäkerhetsBranschens
övergripande uppgift är att arbeta för ett tryggare samhälle, för god
kvalitet och hög kunskap hos säkerhetsföretag och för att medlemmarna
i organisationen agerar ansvarsfullt.
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SAMARBETET

Sparbankerna
Sveriges drygt 60 sparbanker är annorlunda banker. Affärsidén utgår
från det lokala kretsloppstänket där t ex den lokala kreditgivningen
skapar ett levande samhälle och där vinsten återinvesteras lokalt
till nytta för banken, för kunden och för samhället. Tillsammans är
Sparbankerna den femte största bankaktören när det gäller in- och
utlåning. Och, en av de största ifråga om i utlåning till små- och
medelstora företag.
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