SVERIGE
BETALAR
2018
Svenska folkets attityder till
betalmetoder och betaltjänster

BAKGRUND
Utvecklingen av betalmarknaden påverkas till stor del av utbudet av
betaltjänster och utvecklingen av ny teknik och infrastruktur för betalningar,
men den påverkas också av hur konsumenterna anammar den nya tekniken
och hur de föredrar att betala.
Tillsammans med PayEx, Edenred och MedMera Bank har vi på Insight
Intelligence för sjätte året i rad genomfört en riksomfattande undersökning
om svenska folkets betalvanor och attityder till betalningar. Resultatet finns
sammanfattat i denna rapport och visar bland annat hur snabbt betalbeteenden
kan ändras. Betalvanor som varit etablerade i decennier har förändrats
totalt under de senaste åren. Betalmetoder som varit dominerande i en viss
betalsituation har blivit utkonkurrerade av andra betalmetoder på bara ett år.

”

Betalvanor som varit
etablerade i decennier
har förändrats totalt
under de senaste åren.

Vi kan se hur den historiskt mest självklara formen för betalningar, kontanter,
fortsätter att tappa mark på bekostnad av digitala betaltjänster och hur
svenskarna känner inför utvecklingen mot det kontantlösa samhället.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
När det kommer till användandet av
olika betaltjänster kan vi se att Swish
fortfarande är den mest populära
betaltjänsten
bland
svenskarna.
Nästan nio av tio använder Swish
(88%). Nästan åtta av tio använder
Klarna (78%) och knappt var tredje
använder Paypal (30%). På femteplats
kommer PayEx som sju procent
säger sig använda. De nyetablerade
internationella betaltjänsterna Apple
Pay (3%), Samsung Pay (2%) och
Masterpass (1%) har fortfarande
inte
tagit
några
väsentliga
marknadsandelar hos konsumenterna
om man ska gå efter resultatet.

året svarade drygt var tredje
(35%) att de hade ett kontaktlöst
kort. I år svarar varannan att de
har det (51%). Andelen som svarar
att de ibland eller alltid använder
sitt kontaktlösa kort när de betalar
i butik har också ökat från förra
året, med totalt 15 procentenheter.
Samtidigt har andelen som svarar
att de aldrig gör det minskat med
elva procentenheter. Drygt var tredje
ung man mellan 16 och 29 år svarar
att de alltid använder kontaktlösa
kort när det är möjligt (35%). Att det
går snabbt och är enkelt ses som de
främsta fördelarna.

När det kommer till mobila
betalningar kan vi se att det trots
Swish framgångar fortfarande inte
verkar ha tagit fart i butik. Relativt
få svarar att de betalar med sin
mobil i butik . I årets undersökning
kompletterade vi med en fråga
om i vilka betalsituationer man
föredrar att betala med mobilen. Av
resultaten kan vi se att majoriteten
av respondenterna föredrar mobila
betalningar i flera betalsituationer
som exempelvis betalning till en
familjemedlem/vän/kollega (80%),
vid parkering (62% eller i samband
med torghandel/loppis (62%).

De kanske mest intressanta resultaten
i årets undersökning handlar om
förändringar i betalvanor kopplat till
olika betalsituationer. Vid torghandel
exempelvis där kontanterna alltid
dominerat som betalmedel har
kontantanvändningen
minskat
med hela 15 procentenheter under
det senaste året. Samtidigt har
användandet av betal-appar vid
torghandel ökat med 15 procentenheter
under samma period. Betal-appar
har därmed gått om kontanter som
den mest använda betalmetoden
vid torghandel. Betalvanorna inom
e-handel har också förändrats.
Fakturatjänster har ökat med 12
procentenheter i samband med
e-handel och är för första gången

En betalmetod som växer är
kontaktlösa kortbetalningar. Förra
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den dominerande betalmetoden i den
betalsituationen (44%).
Användandet
av
betal-appar
har under det senaste året ökat
i sju av åtta betalsituationer.
Det har skett på bekostnad av
kontantanvändandet som minskat i
samtliga betalsituationer. Vi rör oss
allt mer mot ett kontantlöst samhälle.
Tre av fyra respondenter anser att
Sverige redan är- eller kommer att
bli ett kontantlöst samhälle (74%).
Det är endast var femte som inte
tror att Sverige kommer att bli
kontantlöst (21%). Drygt varannan
är positiv till det (54%), men det
är i hög grad en generationsfråga.
De yngsta respondenterna är i
betydligt större utsträckning positiva
till utvecklingen mot ett kontantlöst
samhälle (64%) än de äldsta (37%).

”

Tre av fyra
respondenter anser att
Sverige redan är- eller
kommer att bli ett
kontantlöst samhälle.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med PayEx, Edenred och MedMera bank.
Insight Intelligence har varit övergripande ansvarig för undersökningen,
koordinering av samarbetet och sammanfattning av denna rapport.
Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 74 år
som under oktober 2018 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade,
riksrepresentativa webbpanel. Svarsfrekvensen var 34 procent.
Samtliga diagram är uppställda i procentandelar. Vid de diagram där den totala
procentsatsen överstiger 100 procent har flera svarsalternativ varit möjliga. När
vi i rapporten talar om att användandet av en betaltjänst eller betalmetod har
ökat eller minskat handlar det om det upplevda användandet eftersom det är en
attitydundersökning och inte baserat på faktisk användarstatistik.
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

Liksom tidigare år inledde vi
undersökningen med en fråga om
kännedom och användande av olika
betaltjänster. Valet av betaltjänster
i svarsalternativen är begränsat till
de tjänster som svenska konsumenter
främst möter i sin vardag och kan
känna igen. Med reservation för att
jämförbarheten med tidigare års
resultat kan påverkas har vi under
åren tagit bort och lagt till vissa
betaltjänster i listan allt eftersom
de försvunnit eller etablerats. I årets
undersökning har vi adderat PayEx.

10

Swish är fortfarande den mest
populära
betaltjänsten
bland
svenskarna. Nästan nio av tio
använder Swish (88%). Nästan åtta
av tio använder Klarna (78%) och
knappt var tredje använder Paypal
(30%). På femteplats kommer PayEx
som sju procent säger sig använda.
De nyetablerade internationella
betaltjänsterna Apple Pay (3%),
Samsung Pay (2%) och Masterpass
(1%) har fortfarande inte tagit
några väsentliga marknadsandelar
hos konsumenterna om man ska gå
efter resultatet.

”

De nyetablerade
internationella
betaltjänsterna Apple
Pay, Samsung Pay
och Masterpass har
fortfarande inte tagit
några väsentliga
marknadsandelar hos
konsumenterna.

I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DU BEKANT MED FÖLJANDE BETALTJÄNSTER?
Samtliga respondenter
Jag använder

Swish

Klarna

Känner till, men använder inte

Känner inte till

Tveksam, vet ej

88%

10%

1%
1%

78%

18%

3%
1%

30% 30%
PayPal

57%

11%

3%

14%
Qliro

57%

20%

62%

4%
7%
PayEx

37%

6%
3%

46%
47%

Apple Pay

5%
2%

41%

Samsung Pay

4%
1%

15%

Masterpass

6%
1%
Bitcoin

18%

3%
0%
Betalo

7%
5%

50%

53%

78%

78%

88%
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KÄNNEDOM OCH ANVÄNDANDE

När vi tittar på användandet av de fem mest populära betaltjänsterna över tid kan vi se att Swish och Klarna fortsätter att
växa även om tillväxtkurvan inte är lika kraftig i år. Användandet av Paypal har i stort sett legat oförändrad de senaste
åren. Qliro ökar marginellt till 14 procent.

I VILKEN UTSTRÄCKNING ANVÄNDER DU FÖLJANDE BETALTJÄNSTER?
Samtliga respondenter
Swish

44%
29%
19%

Klarna

PayPal

Qliro

88%

73%

78%

32%

32%

30%
14%

12%

12%

7%

2016

2017

61%

48%
31%

2015

I tidigare undersökningar har vi
kunnat identifiera vissa typanvändare
för
de
olika
betaltjänsterna
kopplat till kön och ålder. Det
finns också geografiska skillnader i
användandet. Swish används främst i
Malmöområdet, I Sydsverige används
främst Klarna och Qliro, den senare

83%
66%

51%

2%
2014

PayEx

används i samma utsträckning i norra
Mellansverige. Paypal används främst
i Norra Mellansverige och Payex
används främst i Småland och öarna. I
vissa fall skiljer sig inte det geografiska
typanvändandet särskilt mycket
från genomsnittsanvändandet men
ibland är det markanta skillnader

2018

som
exempelvis
Klarna
där
snittanvändandet är 78 procent
jämfört med 90 procent i Sydsverige.
Geografiskt använder vi oss av Sifos
NUTS-indelning som är den regionala
indelning som används inom EU
för statistikredovisning.

”

Ibland syns markanta skillnader i det
geografiska typanvändandet.

BETALTJÄNST

ANVÄNDS FRÄMST

SNITTANVÄNDANDE

Malmöområdet (96%)

88%

Sydsverige (90%)

78%

Norra Mellansverige (34%)

30%

Sydsverige (21%) och
Norra Mellansverige (21%)

14%

Småland och öarna (13%)

7%
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MOBILA BETALNINGAR
nog är män mellan 65 och 74 år de
som i störst utsträckning svarar att
de använder mobilen för att betala i
fysisk butik (32%).

fart i fysisk butik. Årets uppföljning
på frågan visar inga skillnader i
resultatet. De små förändringar vi ser
faller inom felmarginalen och kan
inte säkerställas statistiskt. Oväntat

Förra året ställde vi en fråga om
mobila betalningar i butik. Trots
Swish framgångar kunde vi i förra
årets undersökning se att mobila
betalningar fortfarande inte tagit

OM MÖJLIGHETEN FINNS, ANVÄNDER DU DIN MOBILTELEFON FÖR ATT BETALA I FYSISK BUTIK?
Samtliga respondenter
2017

2018

59%

19%
3%

23%

17%

3%
Ja, alltid

14

62%

Ja, ibland

Nej, aldrig

12%

Jag har aldrig sett att
det går att betala med
mobil i fysisk butik

I årets undersökning kompletterade
vi med en fråga om i vilken situation
man föredrar att betala med
mobilen. Resultatet är intressant. Till
att börja med kan vi se att drygt
var fjärde föredrar att betala med

mobilen i butik (22%) vilket är lika
många som svarat att de ibland eller
alltid gör det. Däremot kan vi se kan
att majoriteten av respondenterna
föredrar mobila betalningar i
flera andra betalsituationer som

exempelvis
betalning
till
en
familjemedlem/vän/kollega (80%),
vid parkering (62%) eller i samband
med torghandel/loppis (62%).

I VILKA BETALSITUATIONER FÖREDRAR DU ATT BETALA MED MOBILEN?
Samtliga respondenter
Betalning till en familjemedlem/
vän/kollega

80%

Parkering

62%

Torghandel/loppis

62%

När jag betalar en person för
någonting som jag köpt på annons

59%
45%

E-handel

24%

När jag köper lunch

22%

Fysisk butik
Betalning till gym/
friskvårdsaktiviteter
Annan, vilken?
Tveksam, vet ej

11%
3%
1%
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MOBILA BETALNINGAR

I vissa betalsituationer är viljan att
betala med mobilen betydligt större
än andelen som svarar att de betalar
med betal-appar idag. Visserligen går
det att betala med mobilen utan att
använda betal-appar men skillnaden
är ändå intressant.
För att förtydliga, vid torghandel
är det 40 procent som svarar att
de idag betalar med betal-appar
och vid parkering är det 37 procent.
Samtidigt svarar 62 procent att de

föredrar att betala med mobilen i
dessa betalsituationer. I samband med
E-handel är skillnaderna ännu större.
Där svarar åtta procent att de idag
betalar med appar för mobilen jämfört
med 45 procent som föredrar att
betala med mobilen. Dessa skillnader
beror antingen på att fler betalar
med mobilen utan att använda betalappar eller så kan det vara så att
efterfrågan att betala med mobilen
i dessa betalsituationer är större än
möjligheterna att göra det.

”

Det kan vara så att
efterfrågan att betala
med mobilen är större
än möjligheterna att
göra det.

BETALNING MED MOBIL
Samtliga respondenter
Andel som föredrar att betala med mobilen

62%

Andel som använder betal-appar för smartphones för att betala idag

62%
40%

37%

45%

8%
Torghandel/loppis

16

Parkering

E-handel
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KONTAKTLÖSA
KORTBETALNINGAR
Det har talats mycket om kontaktlösa
betalningar under de senaste åren.
I takt med att infrastrukturen för
tekniken att betala kontaktlöst,
NFC (Near Field Communication)
har utvecklats i handeln kan vi
se att både medvetenheten om-

och användandet av kontaktlösa
kort har ökat.
Förra året svarade drygt var tredje
(35%) att de hade ett kontaktlöst kort.
I år svarar varannan att de har det
(51%). Andelen som svarar ”tveksam,

vet ej” har minskat vilket tyder på en
större kännedom. Kvinnor mellan 16
och 29 år de som i störst utsträckning
svarar att de har ett kontaktlöst kort
(75%). Geografiskt är Göteborgarna
de som i störst utsträckning svarar att
de har det (76%).

”

Både medvetenheten
om- och användandet
av kontaktlösa kort
har ökat.

HAR DU ETT KONTAKTLÖST BETALKORT? ETT KONTAKTLÖST BETALKORT ÄR ETT KORT DÄR DU, OM BUTIKEN
ERBJUDER MÖJLIGHETEN, KAN BETALA ENBART GENOM ATT HÅLLA KORTET MOT BETALTERMINALEN.
Samtliga respondenter
2017

2018

63%
51%
35%

31%
14%

Ja
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Nej

5%

Tveksam, vet ej

år svarar att de alltid använder
kontaktlösa kort när det är möjligt
(35%). Kvinnor mellan 30 och 49 år
är de som i störst utsträckning svarar
att de aldrig gör det (49%).

andelen som svarar att de aldrig gör
det minskat med elva procentenheter.
Unga män är de som använder
kontaktlösa kort mest. Drygt var
tredje ung man mellan 16 och 29

Andelen som svarar att de ibland
eller alltid använder sitt kontaktlösa
kort när de betalar i butik har också
ökat från förra året, med totalt
15 procentenheter. Samtidigt har

OM MÖJLIGHETEN FINNS, ANVÄNDER DU DITT KONTAKTLÖSA BETALKORT NÄR DU BETALAR I EN FYSISK BUTIK?
Samtliga respondenter
2017

2018

46%
22%

54%

29%

27%
16%
5%

Ja, alltid

Ja, ibland

Nej, aldrig

0%

Tveksam, vet ej
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KONTAKTLÖSA KORTBETALNINGAR

Sammantaget ökar alltså andelen
som har- och använder kontaktlösa
kort. Vi frågade om vad man ser
som de främsta fördelarna med det.
Respondenterna fick välja max två
svarsalternativ. Att det går snabbt

”

ses som den främsta fördelen (71%).
Att man slipper använda pinkod
(36%) och att de är enkla (33%) ses
också som positivt och prioriteras före
säkerhet (2%).

Att det går snabbt ses
som den främst fördelen
med kontaktlösa kort.

VAD SER DU SOM MEST POSITIVT MED KONTAKTLÖSA BETALNINGAR?
Samtliga respondenter

71%

Det går snabbt

36%

Ingen pinkod krävs på mindre belopp

33%

De är enkla
Jag ser ingenting positivt med
kontaktlösa betalningar
Det är en betallösning även
för framtiden

10%
3%

De känns säkra

2%

Tveksam, vet ej

2%

Annat, vad?

1%
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BETALNINGAR KOPPLAT
TILL BETALSITUATIONER
Hur man föredrar att betala skiljer
sig beroende på betalsituation. I
årets undersökning kan vi se stora
förändringar i betalbeteenden.
Användandet av kontanter fortsätter
att minska i alla betalsituationer.
I butik har kontantanvändandet
minskat med elva procentenheter
under senaste året. Vid torghandel
där kontanterna alltid dominerat som
betalmedel har kontantanvändningen
minskat med hela 15 procentenheter
under det senaste året. Utvecklingen
av det kontantlösa samhället synes
gå allt snabbare.
Där
kontantanvändandet
har
minskat har betal-appar ökat.
Användandet av betal-appar har
under det senaste året ökat i sju av

”

I årets undersökning
kan vi se stora
förändringar i
betalbeteenden.
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åtta betalsituationer. Vid torghandel
svarar nu 40 procent att de använder
betal-appar, en ökning med hela 15
procentenheter under det senaste
året. Betal-appar har därmed gått
om kontanter som betalmetod
vid
torghandel.
Betal-apparna
stärker ytterligare sin position som
den dominerande betalmetoden
i samband med betalning till en
vän (82%). Den betalsituation där
betal-appar tagit störst mark under
det senaste året är i samband med
parkering. Där har användandet ökat
med hela 19 procentenheter på ett år.
Fakturatjänster har ökat med 12
procentenheter i samband med
e-handel och är för första gången
den dominerande betalmetoden i den
betalsituationen (44%).

”

Den betalsituation där
betal-appar tagit störst
mark under det senaste
året är i samband med
parkering. Där har
användandet ökat med
hela 19 procentenheter
på ett år. I årets
undersökning kan vi
se stora förändringar i
betalbeteenden.

Fakturatjänster

Betal-appar

Kontanter

40%

36%

44%

Betalning via
internetbank

1

21%

30%

21%

1

2

Kortbetalning

Kortbetalning

2

3

Torghandel/marknad

3

E-handel

VID VILKA BETALTILLFÄLLEN FÖREDRAR DU RESPEKTIVE BETALMETOD?
Samtliga respondenter

44%
30%
41%

40%
2%

15%0%

0%

liro
,

Torghandel/marknad

1%
1%

1%

0%

Betalning till en vän

3%

0%

0%

Parkering

1%

0%

E-handel

Butik (belopp över 100 kr)
Butik (belopp under 100 kr)

Restaurang

2%

0%

Hyra/räkningar
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0%

0%
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65%0%
3%

0%

2%

1%

0%

0%
5%
16%

11%

8%
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87%
36%
11%
21%1%

37%

Tve
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90%

7%

82%
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BETALNINGAR KOPPLAT TILL BETALSITUATIONER

I förra årets undersökning kunde vi
se en efterfrågan på gemensamma
standards för betalningar och en
vilja att kunna betala med samma
betalmedel i olika betalsituationer.
I årets undersökning kan vi se att
viljan att kunna betala på samma
sätt i olika situationer har minskat.

”

Totalt svarar 36 procent att de
tycker att det är viktigt jämfört
med motsvarande 54 procent förra
året. Vad denna attitydförändring
motsvarande
18
procentenheter
beror på är svårt att svara på men
till skillnad från förra året ser nu
majoriteten det som oviktigt (63%).

Att viljan att kunna
betala med på
samma sätt i olika
situationer har minskat.
betalbeteenden.

HUR VIKTIGT 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
2017

2018

42%
31%

39%
30%

21%
15%

11%

Inte alls viktigt

24

6%

Ganska oviktigt

Ganska viktigt

Mycket viktig

3%

2%

Tveksam, vet ej
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BETALNINGAR KOPPLAT TILL BETALSITUATIONER

I år kompletterade vi också med en
fråga om vilken typ av ”ultimat”
betalmetod man skulle föredra
om man kunde välja. Varannan

respondent svarar kort (50%),
kanske för att det är den betalmetod
som används i flest betalsituationer
idag. Ungefär var tredje skulle

föredra betal-appar. (32%). Kvinnor
mellan 65 och 74 år är de som i
störst utsträckning skulle föredra
kontanter (12%).

OM DET FANNS EN BETALMETOD SOM GICK ATT ANVÄNDA I ALLA BETALSITUATIONER (EXEMPELVIS VID
TORGHANDEL, E-HANDEL, I BUTIK ETC), VILKEN BETALMETOD SKULLE DU DÅ FÖREDRA?
Samtliga respondenter

50%

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

32%
7%

Kontanter
Fakturatjänster
(t.ex. Klarna, Qliro, Kivra)
Betalning i webbutik via internetbank

2%

Förmånskort eller lojalitetskort

1%

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

1%

Annan, vilken?
Tveksam, vet ej

26

3%

0%
6%

Vi ställde också en öppen följdfråga
om varför man skulle välja den
betalmetod som man valt. Svaren
från de som föredrar kontanter
handlar oftast om att man vill ha
en betalmetod som inte är beroende
av uppkoppling eller annan teknik.
Det finns också de som pekar på
integritetsaspekten, att information

om ens betalningar inte på samma
sätt kan sparas och spåras med
kontanter. Många av de som föredrar
mobila betalningar pekar på att
värdet i att man alltid har telefonen
med sig och då också möjlighet att
betala. Kortanvändare menar att det
är snabbt, tryggt och att de flesta
köpställen accepterar det. De som

föredrar faktura lyfter värdet av att
få information om sina betalningar
sammanställda i slutet av månaden
samt att man inte behöver tänka på
att ha plånbok eller mobil med sig.
Det finns fyra ord som är särskilt
vanligt förekommande i svaren.
Snabbt (nämns 56 gånger), säkert
(90), smidigt (115) och enkelt (190).

VARFÖR SKULLE DU FÖREDRA DEN BETALTJÄNST SOM DU VALDE PÅ FÖREGÅENDE FRÅGA I
ALLA BETALSITUATIONER?
Exempel på öppna svar (totalt 781 st)

”
”
”
”
”

Om man av någon anledning skulle ha glömt plånboken hemma och
mobilen skulle vara urladdad så hade det varit bra med faktura som
betalmetod. (Faktura)
Enkelt med kort och att se alla transaktioner samlade i min internetbank
istället för utspridda “här och där”. (Kort)
Jag har alltid med mig min smartphone och skulle då alltid ha tillgång till
att betala utan att behöva vara rädd för att ha glömt plånbok. (Mobil)
Jag gillar inte betalmetoder som är elektroniska eller görs via internet.
Jag föredrar i alla sammanhang kontant betalning med fysiska pengar.
(Kontanter)
Jag vill ha alla utgifter på ett och samma ställe. Kort är då enklast. (Kort)
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FÖRBÄTTRINGAR AV DAGENS
BETALTJÄNSTER
För att bättre förstå varför
konsumenter föredrar en betaltjänst
framför en annan ville vi ta reda
på vad man tycker är viktigast hos
en betaltjänst. Istället för att ställa
just den frågan vände vi på det och
frågade vilka förbättringar av dagens
betaltjänster man helst skulle vilja se.
Det ger förutom synen på viktiga
egenskaper hos betaltjänster också
en bild av vad folk upplever saknas
idag. Respondenterna fick välja max
två svarsalternativ.

”

Det förbättringar som flest skulle vilja
se är dels förbättrad säkerhet så att
ingen information om en själv eller
ens betalningar kan spridas (50%).
Lika många vill se en förbättrad
säkerhet i form av att ens pegar inte
kan försvinna (49%). Även det tredje
mest populära svaret handlar om
säkerhet i formen av att betaltjänster
inte ska kunna ligga nere (19%).
Integritet och säkerhet är alltså det
som prioriteras främst i utvecklandet
av dagens betaltjänster.

Integritet och säkerhet
är det som prioriteras
främst i utvecklandet
av dagens betaltjänster.

VILKA AV FÖLJANDE FÖRBÄTTRINGAR AV DAGENS DIGITALA BETALTJÄNSTER SKULLE DU HELST VILJA SE?
Samtliga respondenter
Förbättrad säkerhet så att ingen information om mig och
mina betalningar kan spridas

50%
49%

Förbättrad säkerhet så att mina pengar inte kan försvinna

19%

Säkrare teknik så att en betaltjänst inte kan ”ligga nere”
Ökad möjligt att använda en betaltjänst i flera
olika betalsituationer

12%

Tydlig överblick/sammanställning över det jag handlat

11%

Bättre kommunikation mellan olika betaltjänster så att
information om alla köp samlas på ett ställe

10%

Bättre möjlighet att ställa krav mot
betaltjänstleverantörer vid exempelvis utebliven leverans
Det borde gå snabbare att genomföra själva betalningen
Bättre kommunikationsmöjligheter med
betalleverantörerna vid problem med en betalning
Tveksam, vet ej
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9%
6%
5%
7%

29

LOJALITETSBETALNINGAR
De flesta affärskedjor idag har någon
form av kundklubb, medlemskap
eller lojalitetsprogram. En del har
egna betalkort med kredit, vissa
har kort med förbetalda belopp
andra har inga kort alls utan
använder
bara
personnummer.
Vissa klubbar erbjuder rabatt,
andra förmånserbjudanden. Vi ville

titta närmare på hur man ser på
kundklubbar och betalningar.
Till att börja med kan vi konstatera
att 90 procent av samtliga
respondenter har ett kundkort eller är
medlem i en eller flera kundklubbar.
Var fjärde är medlem i fler än fem
st (26%).

Kvinnor har fler medlemskap än
män. 42 procent av kvinnor mellan
30 och 49 år är medlemmar i fler
än fem kundklubbar. Unga män
är de som i minst utsträckning är
det. Bland män mellan 16 och 29 år
svarar drygt var femte att de inte är
medlem i någon kundklubb (22%).

”

90 procent av samtliga
respondenter har
ett kundkort eller är
medlem i en eller flera
kundklubbar.

HAR DU ETT KUNDKORT ELLER ÄR MEDLEM I EN ELLER FLERA KUNDKLUBBAR
(EXEMPELVIS COOP, H&M, ÅHLÉNS)?
Samtliga respondenter

Ja, men jag vet
inte hur många
Ja, 1-5

Ja, fler än 5

52%

26%

12%

Nej

9%
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Av de som är klubbmedlemmar föredrar majoriteten att betala med sitt vanliga betalkort och att använda
klubbmedlemskapet separat för bonus och rabatt (77%). Få föredrar att ha sitt vanliga betalkort kopplat till klubbkortet
och betala direkt med det (9%). Ännu färre föredrar att betala på kredit.

VILKEN AV FÖLJANDE BETALLÖSNINGAR FÖR KUNDKORT/KLUBBMEDLEMSKAP FÖREDRAR DU?
De som svarat att de är medlemmar/har ett kundkort
Jag betalar med mitt vanliga betalkort men använder
mitt klubbmedlemskap separat för bonus/rabatt

77%

Jag har mitt vanliga betalkort kopplat till mitt klubbkort
och betalar direkt med klubbkortet

9%

Jag betalar med mitt klubbkort som har ett redan
insatt belopp

5%

Jag betalar med mitt klubbkort på kredit och får en faktura

4%

Jag betalar med mitt klubbkort på kredit som dras
på autogiro
Tveksam, vet ej

1%
4%
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LOJALITETSBETALNINGAR

Bonus och rabatter ses som de främsta fördelarna med klubbmedlemskap (69%). Män mellan 50 och 64 år är i störst
utsträckning intresserade av att få VIP-erbjudanden (24%).

VAD SER DU SOM DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED KUNDKORT/ KLUBBMEDLEMSKAP?
De som svarat att de är medlemmar/har ett kundkort

Jag får bonuspoäng när jag handlar

69%

Jag får rabatt när jag handlar

69%

Jag får VIP erbjudanden
(erbjudanden innan övriga konsumenter)

15%

Jag får riktad information och erbjudanden som är
anpassade för mig
Jag kan handla på kredit genom mitt medlemskort
Annat, vad?
Tveksam, vet ej
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12%
2%
1%
2%

AVBRUTNA KÖP

De flesta människor har en betalmetod
som de föredrar mer än andra. Vi
ville ta reda på om det är så att man
föredrar en betalmetod så mycket
att man väljer bort- eller avbryter
ett köp på grund av att den plats
man handlar på inte accepterar den.

Resultatet visar att nästan var fjärde
person väljer bort en butik/e-handel
ganska- eller mycket ofta (23%). Var
femte person avbryter köp (19%).
Trots att majoriteten inte gör något
av de givna alternativen är det
anmärkningsvärt många som gör det.

Bland män mellan 65 och 74 år svarar
30 procent att de väljer bort en butik/
e-handel och 29 procent att de avbryter
köp. En trolig förklaring till det är att
just den målgruppen är de som i störst
utsträckning använder kontanter som
färre handlare accepterar.

HUR OFTA GÖR DU NÅGOT AV FÖLJANDE PÅ GRUND AV ATT EN BUTIK/E-HANDEL INTE ACCEPTERAR DEN
BETALMETOD SOM DU FÖREDRAR?
Samtliga respondenter

46%
51%
19%
20%

14%
12%

9%
7%

11%
9%

Väljer bort en fysisk/e-handelsbutik
Avbryter ett köp

Aldrig

Ganska
sällan

Ganska
ofta

Mycket Tveksam,
ofta
vet ej
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SYNEN PÅ DET KONTANTLÖSA
SAMHÄLLET
Det har länge talats om att Sverige
utvecklas mot ett allt mer kontantlöst
samhälle.
Även
internationella
medier har uppmärksammat Sverige
som ett av de länder som kommit

längst i den kontantlösa utvecklingen.
När vi i årets undersökning frågade
om hur man ser på denna utveckling
kan vi börja med att konstatera att
tre av fyra anser att Sverige redan

är- eller kommer att bli ett kontantlöst
samhälle (74%). Att det går snabbt
ses som den främst fördelen med
kontaktlösa kort.

DET KONTANTLÖSA SAMHÄLLET BRUKAR DEFINIERAS SOM ETT SAMHÄLLE DÄR KONTANTER ANVÄNDS I
MINIMAL UTSTRÄCKNING. NÄR TROR DU ATT SVERIGE KOMMER ATT BLI ETT KONTANTLÖST SAMHÄLLE?
Samtliga respondenter
Sverige är redan ett kontantlöst
samhälle

7%
30%

Om längre än tio år

25%

Om 6-10 år

12%

Om 1-5 år
Sverige kommer aldrig att bli ett
kontantlöst samhälle
Tveksam, vet ej

SVERIGE KOMMER ALDRIG ATT BLI
ETT KONTANTLÖST SAMHÄLLE
Samtliga respondenter

32%

14%

19%

24%

16-29 år 30-49 år 50-64 år 65-74 år
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21%
5%

Synen på utvecklingen mot det
kontantlösa samhället är i hög
grad en generationsfråga. De äldsta
respondenterna tror i dubbelt så hög
utsträckning (32%) som de yngsta
(14%) att Sverige aldrig kommer att
bli ett kontantlöst samhälle. Bland
män mellan 16 och 29 år svarar
12 procent att Sverige redan är ett
kontantlöst samhälle. Vi kan också
se att boende i storstadsregionerna i
större utsträckning anser att vi redan
är eller kommer att bli ett kontantlöst
samhälle inom kort.

”

De äldsta
respondenterna tror
i dubbelt så hög
utsträckning som de
yngsta att Sverige
aldrig kommer att
bli ett kontantlöst
samhälle.

De flesta tror alltså på en utveckling
mot ett kontantlöst samhälle, men
är man positiv eller negativ till det?
Drygt varannan är positiv (54%).
Vi kan se samma demografiska
skillnader i svaret på denna frågan
som i föregående, som att de
yngsta är mer positiva (64%) än de
äldsta (37%).

HUR SER DU PÅ UTVECKLINGEN MOT DET KONTANTLÖSA SAMHÄLLET
I SVERIGE?
Samtliga respondenter

40%

25%
14%

13%

Mycket
negativt

8%

Ganska
negativt

Ganska
positivt

Mycket
positivt

Tveksam,
vet ej
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BETALNINGAR I FRAMTIDEN
I våra tidigare undersökningar har
vi frågat vilken betalmetod man
tror att man kommer att använda
sig mest av i framtiden. I år vände
vi på det och frågade vilken
betalmetod man INTE tror att man

kommer att använda. Kanske inte
så förvånande är kontanter det
vanligaste svaret (44%). Det kan
läggas till en brasklapp om att vi i
tidigare frågor talat om utvecklingen
mot ett kontantlöst samhälle vilket

kan påverka svaret. Mer oväntat
är att nästan var fjärde tror inte att
de kommer att använda gireringar
(18%). 29 procent tror inte att de
kommer att sluta använda några av
de listade betalmetoderna.

VILKEN ELLER VILKA AV FÖLJANDE BETALMETODER TROR DU INTE ATT DU KOMMER ATT ANVÄNDA DIG AV OM
TIO ÅR?
Samtliga respondenter

43%

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

18%
13%

Betalning i webbutik via internetbank

11%

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

5%

Kortbetalning

5%

Jag tror att jag kommer att använda mig
av alla dessa betalmetoder om tio år
Tveksam, vet ej
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29%
8%

SUMMERING AV RESULTAT
FÅ ANVÄNDER DE NYETABLERADE INTERNATIONELLA
BETALTJÄNSTERNA

Samsung Pay
Apple Pay
Masterpass

När vi tittar på det påstådda användandet av olika betaltjänster kan vi se
att de nyetablerade internationella betaltjänsterna Apple Pay, Samsung Pay
och Masterpass fortfarande inte har tagit några väsentliga marknadsandelar
hos konsumenterna. Swish är fortfarande den mest populära betaltjänsten
bland svenskarna.

GEOGRAFISKA SKILLNADER I ANVÄNDANDET AV BETALTJÄNSTER

Det finns geografiska skillnader i användandet av olika betaltjänster. Swish
används främst i Malmöområdet, Klarna används främst i Sydsverige, Paypal
används främst i Norra Mellansverige, Qliro används främst i Sydsverige
och i Norra Mellansverige och PayEx används främst i Småland och öarna. I
vissa fall skiljer sig inte det geografiska typanvändandet särskilt mycket från
genomsnittsanvändandet men ibland är det markanta skillnader som exempelvis
Klarna där snittanvändandet är 78 procent jämfört med 90 procent i Sydsverige.

FLER SOM FÖREDRAR ATT HANDLA MED MOBILEN ÄN SOM ANVÄNDER
BETAL-APPAR

I en rad betalsituationer är viljan att betala med mobilen betydligt större än andelen
som betalar med betal-appar för telefonen. Vid torghandel är det exempelvis 40
procent som svarar att de idag betalar med betal-appar och vid parkering är det 37
procent. Samtidigt svarar 62 procent att de föredrar att betala med mobilen i dessa
betalsituationer. Dessa skillnader beror antingen på att fler betalar med mobilen
utan att använda betal-appar eller så kan det vara så att efterfrågan att betala
med mobilen i dessa betalsituationer är större än möjligheterna att göra det.

FLER ANVÄNDER KONTAKTLÖSA KORT

Förra året svarade drygt var tredje (35%) att de hade ett kontaktlöst kort. I år
svarar varannan att de har det (51%). Andelen som svarar ”tveksam, vet ej” har
minskat vilket tyder på en större kännedom. Andelen som svarar att de ibland
eller alltid använder sitt kontaktlösa kort när de betalar i butik har också ökat
från förra året, med totalt 15 procentenheter.
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SUMMERING AV RESULTAT

ANVÄNDANDET AV KONTANTER MINSKAR I ALLA BETALSITUATIONER

I butik har kontantanvändandet minskat med elva procentenheter under senaste
året. Vid torghandel där kontanterna alltid dominerat som betalmedel har
kontantanvändningen minskat med hela 15 procentenheter under det senaste
året. För första gången har betal-appar gått om kontantanvändandet vid
torghandel. Utvecklingen av det kontantlösa samhället synes gå allt snabbare.

FAKTURABETALNINGAR ÄR NU VANLIGASTE BETALMETODEN I
SAMBAND MED E-HANDEL

Fakturatjänster har ökat med 12 procentenheter i samband med e-handel och är
för första gången den dominerande betalmetoden i den betalsituationen (44%).

VILJAN ATT KUNNA BETALA PÅ SAMMA SÄTT I OLIKA SITUATIONER
HAR MINSKAT

Totalt svarar 36 procent att de tycker att det är viktigt jämfört med
motsvarande 54 procent förra året. Vad denna attitydförändring motsvarande
18 procentenheter beror på är svårt att svara på men till skillnad från förra året
ser nu majoriteten det som oviktigt (63%).

INTEGRITET OCH SÄKERHET PRIORITERAS FRÄMST I UTVECKLANDET
AV DAGENS BETALTJÄNSTER

Det förbättringar som flest skulle vilja se är dels förbättrad säkerhet så att ingen
information om en själv eller ens betalningar kan spridas (50%). Lika många
vill se en förbättrad säkerhet i form av att ens pegar inte kan försvinna (49%).
Även det tredje mest populära svaret handlar om säkerhet i formen av att
betaltjänster inte ska kunna ligga nere (19%).

RELATIVT MÅNGA VÄLJER BORT- ELLER AVBRYTER KÖP

Nästan var fjärde person väljer regelbundet bort butik/e-handel på grund av
att den plats man handlar på inte accepterar den betalmetod som man föredrar
(23%). Var femte person avbryter köp av samma anledning (19%). Trots att
majoriteten inte gör något av de givna alternativen är det anmärkningsvärt
många som gör det.
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TRE AV FYRA ANSER ATT SVERIGE ÄR ELLER KOMMER ATT
BLI KONTANTLÖST

Det endast är var femte som inte tror att Sverige kommer att bli kontantlöst
(21%). Synen på utvecklingen mot det kontantlösa samhället är i hög grad en
generationsfråga. De äldsta respondenterna tror i dubbelt så hög utsträckning
(32%) som de yngsta (14%) att Sverige aldrig kommer att bli ett kontantlöst
samhälle. Bland män mellan 16 och 29 år svarar 12 procent att Sverige redan
är ett kontantlöst samhälle. Drygt varannan är positiv till utvecklingen (54%).
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Årets undersökning vittnar om hur
snabbt den svenska betalmarknaden
förändras. Vid torghandel och loppis
som för ett år sedan dominerades
av kontanter är nu betal-appar
vanligast och i samband med
e-handel har fakturabetalningar
gått
om
kortbetalning
som
främsta betalmetod.
Vi märker också hur betalmetoderna i
sig förändras med teknikutvecklingen
och att det blir svårare att klassificera
dem. Kortbetalning kan idag
innebära att man drar sitt kort i en
betalterminal, att man använder
kortnumret
i
samband
med
e-handel eller att man blippar kortet
kontaktlöst. Mobila betalningar har
också blivit svårare att definiera.
Är det när man använder en betalapp som tex Samsung Pay, när man
godkänner en betalning med sitt
bank-ID, när man betalar en annons
genom att ringa ett betalnummer
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eller när man e-handlar genom
webbläsaren i mobilen?
Andelen som tycker att det är viktigt
att kunna betala på samma sätt i
olika situationer har minskat med
hela 18 procentenheter under det
senaste året. Kanske det beror på att
man upplever att betalmetoderna
blir bredare och kan användas
på fler sätt nu än tidigare. Man
kanske inte känner något behov av
en ”ultimat betalmetod” som funkar
överallt när man ser hur dagens
betalmetoder parallellt breddas i sina
användningsområden.
I den snabba utvecklingen av hur
betalmetoderna används är det
viktigt för de olika betaltjänsterna
att uppdatera sin strategi gällande
målgrupp och positionering. Det kan
leda till mer strategiska samarbeten
mellan olika betaltjänster för att
kunna ta större marknadsandelar.

”

Årets undersökning
vittnar om hur
snabbt den svenska
betalmarknaden
förändras.

SAMARBETET
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.

EDENRED

Edenred är världsledande inom affärslösningar för företag, anställda och
handlare, med en affärsvolym på mer än 26 miljarder euro 2017, varav 78
procent via digitala format. Oavsett om de levereras via en mobiltelefon, en
plattform på nätet, ett kort eller papperskuponger innebär alla dessa lösningar
ökad köpkraft för anställda, optimerad kostnadshantering för företag och mer
affärer för handlare.
Koncernen har ett unikt nätverk med 44 miljoner anställda, 700 000 företag
och offentliga institutioner och 1,5 miljoner handlare. Edenred är noterat på
aktiebörsen Euronext Paris, är en del av Frankrikes aktieindex CAC Next 20
och är verksamt i 45 länder, med närmare 8 000 anställda.
Ticket Rikskuponger, Ticket Elevkortet och Delicard är alla varumärken som
tillhör Edenred Sweden AB.
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SAMARBETET

MEDMERA BANK

MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till KF. Sedan 2007 bedriver MedMera
Bank bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn.
MedMera Banks uppdrag är att leverera medlemsnytta till kunderna och
affärsnytta till Coop-butikerna och därigenom skapa lönsamhet som säkrar
bankens framtid. Detta uppfyller MedMera Bank genom att erbjuda konsumentkooperationens 3,4 miljoner medlemmar ett brett utbud av finansiella tjänster
och produkter. Förutom Coop Betalkort som bland annat består av MasterCardkort som kan användas i hela välden erbjuder banken kontoprodukter, privatlån
och inköpskort för juridiska personer.
Banken ansvarar för all kortinlösen inom konsumentkooperationen och för vissa
anslutna partners. MedMera Bank har idag ca 50 anställda, men samarbetar
tätt med den övriga koncernen.

INSIGHT INTELLIGENCE

Insight Intelligence är en analys- och kommunikationsbyrå. Vi hjälper företag,
myndigheter och organisationer att definiera förändringar och attityder i sin
omvärld. Vi arbetar med att analysera, paketera och kommunicera dessa
insikter internt och/eller externt. Vårt arbete innefattar allt från kund- och
medlemsundersökningar till bredare attityd- och marknadsundersökningar.
Insight Intelligence är ett systerföretag till pr-byrån StrandbergHaage.
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Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00

