SVERIGE
BETALAR
2019
Svenska folkets attityder till
betalmetoder och betaltjänster

BAKGRUND
Det händer mycket på betalmarknaden, globalt men också i Sverige specifikt.
Faktorer som nya betaltjänstdirektiv från EU, utvecklad teknik och infrastruktur
för nya betalmetoder och introduktionen av internationella betaltjänster i
Sverige påverkar hur vi föredrar att betala.
För att kunna förstå hur dessa faktorer påverkar svenskarnas betalvanor har
vi på Insight Intelligence tillsammans med Swedbank Pay, Coop, Bankgirot och
EVRY för sjunde året i rad genomfört en riksomfattande undersökning. Resultatet
finns sammanfattat i denna rapport och visar hur snabbt vissa betalbeteenden
förändrats men också vad vi uppskattar och ogillar med olika betaltjänster.
Resultatet ger oss en bild av en snabbt föränderlig betalmarknad där faktorer
som teknik, säkerhet och tillgänglighet hos betaltjänster är avgörande för hur de
tas emot av konsumenter.

”

Resultatet ger
oss en bild av en
snabbt föränderlig
betalmarknad
där faktorer som
teknik, säkerhet
och tillgänglighet
hos betaltjänster
är avgörande för
hur de tas emot av
konsumenter.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
De betaltjänster som svenskarna
främst säger sig använda har
inte förändrats lika drastiskt i år
som tidigare år. Topp fem av de
betaltjänster som används mest är
fortfarande 1. Swish, 2. Klarna. 3
PayPal, 4. Qliro och 5. PayEx.
Däremot kan vi se stora förändringar
i valet av betalmetoder. Kontaktlösa
betalningar fortsätter att öka kraftigt.
På bara två år ha andelen som
säger sig ha ett kontaktlöst betalkort
ökat med hela 38 procentenheter.
Det är också fler som säger sig
använda sitt kontaktlösa kort oftare.
Varannan respondent svarar i årets
undersökning att de alltid använder
sitt kontaktlösa kort om det är
möjligt (49 %). Det kan jämföras
med drygt var femte respondent för
två år sedan (22 %). Vi kan också

se att betal-appar för första året gått
om kortbetalningar som den mest
föredragna betalmetoden i samband
med parkering, vilket kan förklaras
av fler och bättre utvecklade
parkerings-appar.
I årets undersökning har vi tittat
närmare på i vilken utsträckning man
avbryter köp och av vilka anledningar
man gör det. Av resultatet kan vi se
att nästan alla avbrutna köp som
görs är i e-handelsbutiker (snarare
än i fysiska butiker). De vanligaste
anledningarna till avbrutna köp är
att den betalmetod som man föredrar
saknas (29 %), att de varor som man
vill ha inte finns (27 %) och att man
inte vill registrera sig som kund (21
%). Här finnas stora möjligheter för
e-handlare att öka såväl kundnöjdhet
som intäkter.

I tidigare års undersökningar har vi
kunnat se ett nästintill obefintligt
användande av- och intresse för
kryptovalutor eller virtuella valutor
som exempelvis Bitcoin. Det bekräftas
i årets undersökning. Endast en
procent svarar att de använder dem.
Majoriteten tror heller inte att det finns
något som skulle få dem att använda
virtuella valutor (56 %). Det är till viss
del, som med annan teknikutveckling,
en generationsfråga. De äldsta
respondenterna tror i betydligt större
utsträckning (70 %) än de yngsta
(44 %) att det inte finns något
som skulle få dem att använda
virtuella valutor. På frågan om vad
man tror skulle få en att använda
virtuella valutor är annars det
vanligaste svaret ”ett större förtroende
för tekniken”.

”

Kontaktlösa
betalningar fortsätter
att öka kraftigt.
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Säkerhet i tekniken hos betaltjänster är
en återkommande fråga som många
betonar vikten av. På frågan om
vad man främst saknar hos dagens
betaltjänster är det vanligaste och
mest dominerande svarsalternativet
säkerhet. Drygt var tredje svarar
det. Kvinnor mellan 30 och 49 år är
de som i störst utsträckning saknar

känslan av säkerhet. 41 procent
svarar det, vilket kan jämföras
med 25 procent bland män i
motsvarande åldersgrupp.
Det finns en koppling mellan
säkerhet och känslan av integritet
kopplat till betalningar. Majoriteten
av respondenterna tycker att det är

viktigt att deras betalningar inte går
att spåra (54 %). Här syns dock stora
generationsskillnader. Bland de äldsta
respondenterna tycker 39 procent att
det är viktigt vilket kan jämföras
med motsvarande 16 procent bland
de yngsta.

7

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Swedbank Pay, Coop, Bankgirot
och EVRY.
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 2019 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.
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KÄNNEDOM OCH
ANVÄNDANDE
Swish är fortsatt den betaltjänst
som flest svenskar säger sig
använda. Hela 92 procent svarar
att de använder Swish. Åtta av tio
använder Klarna (79 %) och var
tredje använder PayPal (33 %).
Användandet av dessa betaltjänster
samt de tre efterföljande, Qliro, PayEx
och Apple Pay ökar alla marginellt
från förra året. Det är ökningar
med 1-4 procentenheter, vilket faller
inom felmarginalen och inte kan
säkerställas. Användandet av PayEx
sticker ut i Stockholmsregionen där
15 procent säger sig använda den
jämfört med motsvarande nio procent
i riksgenomsnittet.

I år adderade vi fyra nya
internationella betaltjänster: WeChat
Pay, Alipay, Garmin Pay och Fitbit
Pay. Två av dessa tjänster, Fitbit
Pay och Garmin Pay faller inom
den växande kategorin ”wearable
pay”, det vill säga accessoarer som
används för att betala kontaktlöst.
De andra, WeChat Pay och Alipay
är två av Kinas största betaltjänster
med svindlande många användare.
WeChat Pay beräknas ha 900
miljoner aktiva användare varje
månad* och AliPay motsvarande
runt 600 miljoner**. Dessa tjänster
har nu börjat introduceras i Sverige.
Ingen av respondenterna i vår

undersökning säger sig dock använda
Garmin Pay, Fitbit Pay, WeChat
Pay eller Alipay.
Apple Pay beräknas i år nå 10
miljarder transaktioner och finnas
tillgängligt i 40 länder***. När det
kommer till svenskarnas användande
av tjänsten är siffrorna inte lika
storslagna. Endast fyra procent
säger sig använda Apple Pay och
40 procent känner inte ens till att
den finns.

”

Endast fyra procent
säger sig använda
Apple Pay och
40 procent känner inte
ens till att den finns.

*cimple-marketing.com/wechat-pay-i-sverige
**expandedramblings.com/index.php/alipay-statistics
***onlinepengar.se
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I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DU BEKANT MED FÖLJANDE BETALTJÄNSTER?
Jag använder

Känner till, men använder inte

Swish

Klarna

1%
0%

Tveksam, vet ej

Känner inte till

92 %

7%

79 %

19 %

2%
0%

33 %
PayPal

1%

57 %

8%
16 %

Qliro

22 %

58 %

4%
9%
PayEx

38 %

5%
4%

49 %

13 %

Trustly

79 %

4%
4%
Apple Pay

40 %

3%
3%

43 %

Samsung Pay

3%
1%
Bitcoin

13 %

2%
0%
Wechat Pay

5%

0%

8%

4%
0%
Fitbit Pay

9%

4%
0%
Garmin Pay

4%

51 %

84 %

92 %

4%

Alipay

52 %

10 %

88 %

87 %

86 %
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KÄNNEDOM OCH ANVÄNDANDE

”

använda, jämfört med motsvarande
28 procent av de som tjänar minst.
När det kommer till Apple Pay
sticker också höginkomsttagarna ut
med ett användande på 15 procent
jämfört med motsvarande tre procent
av de som tjänar minst. Klarna
sticker ut åt andra hållet, där är
användandet större bland de som
tjänar minst (78 %) än bland de som
tjänar mest (69 %).

Om man bryter ner användandet
av de vanligaste betaltjänsterna på
inkomstvariabler, det vill säga hur
mycket man tjänar i månaden, kan vi
se att samtliga betaltjänster förutom
Klarna och Qliro i större utsträckning
används
av
höginkomsttagare
än låginkomsttagare. I vissa fall
är skillnaderna stora, det gäller
exempelvis PayPal som 45 procent
av de med störst inkomst säger sig

Samtliga betaltjänster
förutom Klarna och
Qliro används i
större utsträckning av
höginkomsttagare än
låginkomsttagare.

ANVÄNDANDE AV BETALTJÖNSTER KOPPLAT TILL PERSONLIG INKOMST PER MÅNAD

96 %
96 %
69 %
78 %

96 %
94 %

80 %
45 %
79 %

89 %

82 %
33 %

88 %
78 %

18 %

14 %

33 %

14 %

39 %

3%

11 %

6%

18 %

3%
10 %

7%

2%

50 001 kr eller mer

4%
5%

1%

4%

16 %

28 %

5%

10 %

18 %

30 %

15 %

40 001 kr - 50 000 kr
35 001 kr - 40 000 kr

3%
30 001 kr - 35 000 kr

4%

15 %

5%

4%

2%

3%
20 001 kr - 30 000 kr

3%

3%

2%
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0 - 20 000 kr
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MOBILA BETALNINGAR
Andelen som, om möjligheten finns,
använder sin mobil för att betala i
butik ökar stadigt. Från 22 procent
2017 till 32 procent i år. Samtidigt
är andelen som svarar att de aldrig
gör det oförändrad under samma
period (59 %). Medvetenheten om

att kunna betala med sin mobil
i butik ökar. Andelen som aldrig
har sett att det går att betala med
mobil i fysisk butik har minskat
med åtta procentenheter sedan 2017.
De som i störst utsträckning säger
sig betala med mobilen i butik är

kvinnor mellan 16 och 29 år. Det är
den målgrupp som vi i tidigare års
undersökningar kunnat konstatera är
den mest aktiva i användandet av
nya digitala och mobila betaltjänster.

”

Andelen som, om
möjligheten finns,
använder sin mobil för
att betala i butik
ökar stadigt.

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

2018

2019

59 % 62 % 59 %

19 % 23 %
3%

3%
Ja, alltid

14

30 %
17 %

2%
Ja, ibland

Nej, aldrig

12 % 9 %

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

När vi talar om mobila betalningar
talar vi ofta om betal-appar. De
senaste åren har det blivit allt svårare
för oss att göra det då definitionen av
en betal-app suddats ut i takt med
teknikutvecklingen. Vad är en betalapp? Din bank-app i telefonen som
du kan föra över pengar med? Din
H&M app som du kan köpa kläder
med? Vissa menar att det endast är de
renodlade betaltjänsterna (tex Apple
pay eller Swish) som kan kallas för
en betal-app, andra håller inte med.
Det finns helt enkelt ingen definition.

För att kunna göra komparativa
analyser med tidigare års resultat
har vi fortsatt att använda begreppet
betal-app. I årets undersökning ville
vi ta reda på hur många olika betalappar den genomsnittlige svensken
använder. Definitionsproblematiken
riskerade dock att bli förvillande i just
den frågan. Någon som handlat en
låt i Apples app-store för ett halvår
sedan skulle kunna påstå att det är
en betal-app som de använder. Vi
valde därför att begränsa frågan till
hur många betal-appar som man

använder varje vecka, för att på så
sätt sålla bort sällanköps-apparna.
Majoriteten använder en till två
betal-appar (66 %) och var femte
använder tre till fem st (20 %). Unga
kvinnor är de som använder flest
betal-appar varje vecka.

”

Unga kvinnor är de
som använder flest
betal-appar varje vecka.

UNGEFÄR HUR MÅNGA OLIKA BETAL-APPAR ANVÄNDER DU VARJE VECKA? EXEMPELVIS PARKERINGSAPPAR, BANK-APPAR, KLÄDBUTIKS-APPAR ELLER ANDRA BETAL-APPAR

66 %

20 %
1%
1-2

3-5

6-10

9%
0%
Fler än 10

Jag har/använder
inga sådana appar
på min telefon

3%
Tveksam, vet ej
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KONTAKTLÖSA BETALNINGAR
De senaste åren har det gjorts stora
satsningar på infrastruktur för
kontaktlösa betalningar. Tekniken
bakom kallas NFC och står för Near
Field Communication. Det möjliggör
betalningar där man ”blippar” ett
föremål som betalkort eller mobil
mot en betalterminal. Kontaktlösa

betalningar har de senaste åren
ökat markant som en följd av dessa
satsningar. På bara två år ha andelen
som säger sig ha ett kontaktlöst
betalkort ökat med hela 38
procentenheter. Andelen som svarar
att de inte har det har minskat med
20 procentenheter under motsvarande

period. De som i störst utsträckning
säger sig ha ett kontaktlöst betalkort är
män mellan 30 och 49 år (85 %). Det
är vanligare att ha ett kontaktlöst kort
i storstäderna. I Stockholmsområdet
svarar exempelvis 82 procent att de
har det jämfört med motsvarande 68
procent utanför storstäderna.

”

På bara två år ha
andelen som säger
sig ha ett kontaktlöst
betalkort ökat med
hela 38 procentenheter.

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

Nej

Tveksam, vet ej

73 %
63 %
51 %
35 %

31 %
22 %
14 %
5%
2017

16

2018

5%
2019
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KONTAKTLÖSA BETALNINGAR

Det är också fler som säger sig använda
sitt kontaktlösa kort oftare. Varannan
respondent svarar i årets undersökning
att de alltid använder sitt kontaktlösa
kort om de kan det (49 %).
Det kan jämföras med drygt var
femte respondent för två år sedan
(22 %). Det är endast sex procent av

”

de som har ett kontaktlöst betalkort
idag som aldrig använder det.
De som i störst utsträckning svarar att
de alltid använder sitt kontaktlösa
kort är kvinnor mellan 16 och 29 år.
Bland dem svarar hela 62 procent att
de alltid använder det.

Varannan respondent
svarar att de alltid
använder sitt
kontaktlösa kort om
de kan det.

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

2018

49 %

2019

54 %
46 %

45 %

29 %

27 %

22 %

16 %
6%

5%
0%

Ja, alltid
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Ja, ibland

Nej, aldrig

0%

Tveksam, vet ej

Hittills har kontaktlösa betalningar,
eller ”blippandet”, främst varit
begränsat
till
betalkort
och
mobiltelefon men de senaste åren har
andra accessoarer också blivit möjliga
betalmedel. Den typ av betalningar
kallas ”wearable pay” och kan
handla om betalningar genom

exempelvis ett aktivitetsarmband
eller en klocka. Garmin Pay och
Fitbit Pay är exempel på denna typ
av betalmetod.
Vi ville ta reda på i vilken
utsträckning wearable pay används
idag. Av resultatet kan vi se att de

flesta aldrig betalat så (47 %) eller
att de inte äger någonting som
möjliggör den typ av betalningar
(45 %). Endast åtta procent svarar
att de gör det ibland (6 %) eller ofta
(2 %). Män mellan 30 och 49 år är
de som i störst utsträckning säger sig
göra det (13 %).

HUR OFTA BETALAR DU KONTAKTLÖST UTAN ATT ANVÄNDA MOBILTELEFON ELLER KORT, GENOM
EXEMPELVIS EN SMART KLOCKA ELLER AKTIVITETSARMBAND?

47 %

2%
Ofta

45 %

6%

Ibland

Aldrig

Äger inget som ger mig
den möjligheten
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KONTAKTLÖSA BETALNINGAR

Vi följde upp med en fråga om vilka
accessoarer som man skulle kunna
tänka sig att betala med kontaktlöst.
Man kan säga att resultaten
speglar utbudet av betaltjänster
inom kategorin. Klocka (27 %) och
aktivitetsarmband (19 %) är det
som flest skulle kunna tänka sig att
betala med. Det är tjänster som finns
idag i form av exempelvis Garmin
pay och Fitbit Pay. Eftersom utbudet

av ”wearable pay” fortfarande är
begränsat blir detta något av en
hypotetisk fråga, varav relativt
många svarar ”tveksam, vet ej”
(16 %). Drygt var tredje man svarar
att de skulle kunna tänka sig att
betala med en klocka (34 %) vilket
kan jämföras med var femte kvinna
(20 %). Män mellan 30 och 49 år är
de som är mest benägna att betala
med en klocka (44 %).

”

Drygt var tredje man
svarar att de skulle
kunna tänka sig att
betala med en klocka.

VILKA AV FÖLJANDE ACCESSOARER SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT BETALA MED GENOM ATT BLIPPA
DET MOT EN BETALTERMINAL?

45 %

27 %
19 %

Klocka

8%

8%

Kläder

Smycken

16 %

12 %

Aktivitetsarmband
(t.ex. Fitbit)

Nycklar

Ingen av
ovanstående

Tveksam,
vet ej
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ATT GODKÄNNA BETALNINGAR
Den 14 september 2019 började
ändringar i betaltjänstlagen, PSD2,
att gälla inom EU/EES. Det innebär
att man nu måste verifiera sina
betalningar i större utsträckning
än tidigare. Det är exempelvis inte
längre möjligt att endast ange
sina kortuppgifter vid köp utan en
ytterligare verifiering krävs. Vi ville
förstå hur man som konsument ser
på betalningsverifieringar. Ses det
främst som omständigt eller tryggt?
En klar majoritet ser det mest som
en trygghet (88 %). Endast sju
procent ser det mest som besvärligt
(7 %). I resultatet finns inga större
demografiska skillnader.

Det sätt som de flesta föredrar att
verifiera sina betalningar med
är genom mobilt bank-id (80 %).
Knappt varannan föredrar att
göra det genom pin-kod (46 %).
De äldsta respondenterna föredrar
i större utsträckning (18 %) än de
yngsta (5 %) att verifiera med en
säkerhetsdosa, vilket delvis kan bero
på att de oftare gör betalningar via
datorn än mobilen. På motsatt håll
föredrar betydligt fler av de yngsta
respondenterna att verifiera med
hjälp av tumavtryck (15 %) än de
äldsta (2 %). Bland män mellan
16 och 29 år föredrar var femte att
verifiera med tumavtryck (20 %).

SER DU DET MEST SOM EN
TRYGGHET ELLER MEST SOM
BESVÄRLIGT ATT BEHÖVA
GODKÄNNA DINA BETALNINGAR
GENOM EXEMPELVIS PIN-KOD?

88 %

7%

Mest som en
trygghet

Mest som besvärligt

”

Det sätt som de flesta föredrar att verifiera sina
betalningar med är genom mobilt bank-id.

HUR FÖREDRAR DU ATT VERIFIERA/GODKÄNNA DINA BETALNINGAR?

80 %

Genom mobilt bank-ID

46 %

Genom pin-kod
Genom säkerhetsdosa

9%

Genom tumavtryck

9%
7%

Genom att visa legitimation
Genom digitalt verifieringssystem
som t.ex. 3D-Secure

22

4%

Genom att signera ett kvitto

1%

Tveksam, vet ej

1%
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AVBRUTNA KÖP
och vilka som är de vanligaste
anledningarna till det.

Ibland är man på väg att köpa en
produkt eller tjänst men är tvungen
att avbryta köpet på grund av att
man ångrat sig, att kön till kassan
är för lång, att man får bråttom och
inte hinner, eller av en rad andra
olika anledningar. Vi ville ta reda
på omfattningen av avbrutna köp

Vi började att titta på frekvensen, hur
vanligt förekommande det är. I fysisk
butik svarar endast en procent att de
avbryter köp ofta och hela sex av tio
att de aldrig gör det (59 %). När det

kommer till e-handel däremot svarar
nästan var fjärde att de ganska- eller
mycket ofta avbryter köp som de
påbörjat (24 %). Det är endast elva
procent som svarar att de aldrig
avbryter ett köp i e-handelsbutiker.

HUR OFTA HÄNDER DET ATT DU AVBRYTER ETT KÖP SOM DU PÅBÖRJAT I...?
Fysisk butik

E-handelsbutik

61 %

59 %
38 %

21 %

11 %

Aldrig

1%
Inte särskilt ofta

3%

0%

Ganska ofta

Mycket ofta

Andelen avbrutna köp i e-handelsbutiker är en generationsfråga. Ju yngre
respondenterna är desto oftare avbryter de köp.

AVBRYTER OFTA KÖP I E-HANDELSBUTIK

36 %
27 %
15 %
9%

19-29 år

24

30-49 år

50-64 år

65-74 år

Vad beror det då på, att avbrutna
köp är så mycket mer vanligt online
än i fysisk butik? För att bättre kunna
förstå det frågade vi vilka som är de
vanligaste anledningarna till att man
avbryter ett köp. I svarsalternativen
blandade vi exempel på situationer
som kan kopplas till både fysisk butik
och e-handel. Respondenterna fick
välja max två svar vardera.

Den vanligaste anledningen till
avbrutna köp, oavsett om det är
fysisk- eller webbutik är att den
betalmetod som man föredrar saknas
(29 %). Det är främst kvinnor mellan
30 och 45 år som svarar det (36 %).
Den näst vanligaste anledningen är
att de varor som man vill ha inte
finns (27 %). Drygt var femte svarar
att den främsta anledningen är att

de inte vill registrera sig som kund
(21 %). Under svarsalternativet
”annat vad” kan vi se att många
helt enkelt ångrar sig under
köpets gång, vissa avbryter sitt
köp för att det är krångligt och
flera svarar också att de avbryter
sitt köp för att fraktkostnaden är
för hög.

”

Den vanligaste anledningen till avbrutna köp, oavsett
om det är fysisk- eller webbutik är att den betalmetod
som man föredrar saknas.
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AVBRUTNA KÖP

De äldsta respondenterna svarar i
dubbelt så hög utsträckning (17 %)
som de yngsta (9 %) att de aldrig
avbryter köp.

Sammantaget kan vi alltså konstatera
att majoriteten av avbrutna köp görs
digitalt, främst på grund av att den
betalmetod man föredrar saknas, att
varorna inte finns eller att man måste
skriva in sig som kund. Detta är en

intressant hemläxa för alla handlare
och ”checkout-tjänster”. En prioritering
inom dessa områden skulle kunna
förhindra andelen avbrutna köp och
öka såväl kundnöjdhet som intäkter.

VILKA ÄR DE VANLIGASTE ANLEDNINGARNA TILL ATT DU AVBRYTER ETT KÖP?

Den betalmetod som jag
föredrar saknas

29 %
27 %

Att de varor jag vill ha inte finns

21 %

Jag vill inte registrera mig som kund
Det är för många steg
i betalprocessen

15 %

Jag vill inte dela med mig av personlig
information som t.ex. personnummer

13 %
12 %

Jag känner mig otrygg

11 %

Kön till kassan är för lång

10 %

Jag avbryter aldrig köp

9%

Annat, vad?
Tveksam, vet ej
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4%

BESVÄRLIGA BETALSITUATIONER
Som en förlängning av frågan om
avbrutna köp frågade vi i vilken
situation man tycker att det är mest
besvärligt/jobbigt att betala idag. Av
de totalt 447 öppna svaren kan vi se att
ingen betalsituation är förskonad. Det
handlar om betalning av bussbiljetter,

kortbetalning i butik, Swishande,
kontantbetalning etc. De flesta svaren
kan placeras i tre olika kategorier:
1. När tekniken strular, 2. När man
inte kan använda den betalmetod
man föredrar eller 3. När betalningen
tar tid.

I VILKEN SITUATION TYCKER DU ATT DET ÄR MEST BESVÄRLIGT/JOBBIGT ATT BETALA IDAG?
Exempel på svar (totalt 447 st)

”
”
”
”
”
”

Ser det inte som speciellt jobbigt att betala, möjligtvis om jag glömt kortet
hemma och önskar att det fanns möjlighet att betala med telefon.
Att betala räkningar i internetbanken med ocr-nummer.
Swish är lite jobbigt om man bär på grejor och skall fiska fram sin telefon
och knappa in ett lååångt telefonnummer på ett pyttelitet tangentbord med
iskalla fingrar och det är kö bakom...
Parkeringsautomater; då dom oftast vill ha det betalt via sin egen app, störigt
om man bara är där en gång.
När tekniken strejkar eller något kräver kontant betalning (vilket jag aldrig
har på mig numera).
När man måste godkänna med bankdosa.
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PERSONLIG INTEGRITET
KOPPLAT TILL BETALNINGAR
För de äldsta respondenterna är det
betydligt vanligare att avbryta ett
köp på grund av att de inte känner sig
bekväma med att dela sin personliga
information (23 %) jämfört med de
yngsta (9 %). På temat personlig
integritet frågade vi hur man ser på
spårbarhet kopplat till betalningar. Det
är en fråga som kontantförespråkare

”

ibland lyfter fram, att man inte vill att
ens betalningar ska registreras/sparas.

Majoriteten av
respondenterna tycker
att det är viktigt att
deras betalningar inte
går att spåra.

Majoriteten av respondenterna tycker
att det är viktigt att deras betalningar
inte går att spåra (54 %). Var fjärde
respondent tycker att det är mycket
viktigt (25 %).

HUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT DINA BETALNINGAR INTE GÅR ATT SPÅRA?

29 %

29 %

25 %
10 %

8%

Inte alls viktigt

Inte särskilt viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt

Tveksam, vet ej

Vi kan se stora generationsskillnader när det kommer till attityderna om
spårbarhet. Bland de äldsta respondenterna tycker 39 procent att det är viktigt
vilket kan jämföras med motsvarande 16 procent bland de yngsta.

JAG TYCKER ATT DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT MINA BETALNINGAR INTE GÅR ATT SPÅRA

33 %
16 %

16-29 år
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39 %

19 %

30-49 år

50-64 år

65-74 år
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BETALNINGAR KOPPLAT TILL
BETALSITUATIONER

Frågan om vilka betalmetoder man
föredrar i olika betalsituationer har vi
haft med sedan vår första undersökning
2013. I årets undersökning kan vi se
ett intressant skifte. I samband med
parkering har betal-appar för första
året gått om kortbetalningar som
den mest föredragna betalmetoden.
Det kan förklaras av fler och bättre
utvecklade parkerings-appar som
Easypark och Betala p.
I övrigt syns inga större förändringar
från förra året. Vi ser dock samma
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typ av rörelser i förändringarna som
bekräftar tidigare resultat. Betalappar fortsätter att dominera så
kallade p2p betalningar, det vill säga
betalningar mellan personer. Det är
något som vi tidigare har refererat till
som en Swish-effekt då Swish är den
huvudsakliga appen för denna typ
av betalningar. Lika markant som
betal-appar dominerar vid betalning
till en vän dominerar kortbetalning
vid butiksköp och restaurangbesök
och gireringar vid betalning av
hyra/räkningar.

”

I samband med
parkering har
betal-appar för
första året gått om
kortbetalningar som
den mest föredragna
betalmetoden.

VID VILKA BETALTILLFÄLLEN FÖREDRAR DU RESPEKTIVE BETALMETOD?

85 %
41 %
92 %

33 %
39 %

37 %

8%
38 %
4%

1%
68 %

0%

0%
4%
16 %

4%

0%
7%

0%

3%
13 %0 %

0%

2%

1%

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

Restaurang

2%

0%
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När vi jämför årets resultat med
resultaten från 2013 års undersökning
kan vi se hur snabb tillväxten för
mobila betalningar har varit inom
parkering, torghandel och framför
allt i samband med betalning till
en vän.

Torghandel/marknad

1%

1%

Betalning till en vän

3%

0%

0% 0%

Parkering

1%

0%

0%

E-handel

0%

0 %0 % 0 %
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t
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1%

0%
9%

1%

0% 0%
2%

0%

1%

4%
10 %

Hyra/räkningar

t ej

1%

6%

1%

25 %

0%

, ve

8%

2%

am

33 %
15 %

11 %

Tve
ks

78 %
88 %
1%

ANDEL SOM FÖREDRAR BETAL-APPAR VID BETALNING
2013

2019

Betalning till en vän

3%

85 %

Parkering

3%

39 %

Torghandel/marknad

0%

38 %
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VIRTUELLA VALUTOR

Genom alla de år som vi
genomfört
denna
undersökning
har vi följt svenskarnas relation till
kryptovalutor eller virtuella valutor.
Man kan snarare ska säga ickerelation. Det är i stort sett ingen som
säger sig använda virtuella valutor
eller har ett intresse av att göra
det. Många teknikexperter menar
att kryptovalutor är framtiden och
att tekniken bakom, blockchain,
kommer att få större betydelse. I årets
undersökning ville vi ta reda på vad
folk ser som de främsta hindren för
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att använda virtuella valutor. Är det
för svårt att förstå hur det fungerar?
Handlar det om tillgängligheten, att
man inte kan använda det överallt?
Känns det osäkert? Vi valde att göra
frågan mer progressiv och frågade
vad som skulle få en att använda
virtuella valutor/kryptovalutor.
Till att börja med kan vi konstatera
att det i år, liksom tidigare år,
knappt finns någon som svarar att
de använder det (1 %).

ANVÄNDER DU VIRTUELLA
VALUTOR/KRYPTOVALUTOR
IDAG SOM EXEMPELVIS BITCOIN,
ETHEREUM MM?

98 %

1%

Nej

Ja

Majoriteten av svenskarna tror
inte att det finns något som skulle
få dem att använda virtuella
valutor (56 %). Det är till viss del,
som med annan teknikutveckling,
en generationsfråga. De äldsta
respondenterna tror i betydligt större

utsträckning (70 %) än de yngsta
(44 %) att det inte finns något
som skulle få dem att använda
virtuella valutor.

(20 %). Det är fler män som svarar
det (23 %) än kvinnor (16 %).
Tillgänglighetsaspekten, det vill säga
att det är lätt att använda (6 %)
eller att man kan använda det i flera
olika betalsituationer (5 %), är inte
någon avgörande bromskloss.

Det vanligaste svaret är annars
”ett större förtroende för tekniken”

”

Majoriteten av
svenskarna tror inte
att det finns något
som skulle få dem att
använda virtuella
valutor.

VAD SKULLE FÅ DIG ATT ANVÄNDA VIRTUELLA VALUTOR/ KRYPTOVALUTOR?

Jag tror inte att något skulle få mig
att använda virtuella valutor

55 %
20 %

Större förtroende för säkerheten

18 %

Bättre förståelse för tekniken
Lättare att använda

6%

Att ett företag står bakom som
man kontakta

6%

Att man kan använda det i
fler betalsituationer
Annat, vad?
Jag använder redan virtuella
valutor idag
Tveksam, vet ej

5%
2%
0%
7%
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VIRTUELLA VALUTOR

Facebook utvecklar en ny virtuell
valuta vid namn Libra som det talats
en hel del om under hösten. Med hjälp
av systerföretaget och den tillhörande
mobila plånboken Calibra ska den
möjliggöra betalningar direkt genom
Facebook och WhatsApp. Vissa har
förutspått det som revolutionerande
i tillgängliggörandet av virtuella
valutor, men den har också fått kritik
kopplad till oro för penningtvätt och
finansiell instabilitet. Stora företag
som Visa, Mastercard, Ebay, Stripe,
Mercado Pago och PayPal lämnade i
oktober projektet.

”

Vi frågade om man skulle kunna
tänka sig att använda en sådan typ
av valuta. Eftersom den inte finns
tillgänglig blir frågan hypotetisk.
Resultatet är nedslående, endast
fyra procent tror att de kommer att
använda det i ganska- eller mycket
stor utsträckning. 62 procent tror inte
att de kommer att använda den alls.
Kvinnor mellan 16 och 49 år är de
som i störst utsträckning tror att de
kommer att använda den (7 %).

Endast fyra procent
tror att de kommer
att använda virtuella
valutor kopplade till
sociala medier.

EN NY TYP AV VIRTUELL VALUTA HÅLLER JUST NU PÅ ATT UTVECKLAS. MED DENNA VALUTA KOMMER MAN
ATT KUNNA BETALA DIREKT GENOM TEXTMEDDELANDEN I SOCIALA MEDIER. I VILKEN UTSTRÄCKNING TROR
DU ATT DU KOMMER ATT ANVÄNDA EN SÅDAN VALUTA?

62 %

20 %

14 %
4%

Inte alls
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Inte särskilt stor
utsträkning

Ganska stor
utsträkning

0%
Mycket stor
utsträkning

Tveksam, vet ej

ATTITYDER TILL DAGENS
BETALTJÄNSTER
Under åren har vi kunnat definiera
tre egenskaper som de flesta svenskar
ser som viktigast hos en betaltjänst.
Det är säkerhet, tillgänglighet
och snabbhet/smidighet. I årets
undersökning ville vi ställa det
på sin spets och frågade vilken
av dessa egenskaper man främst
saknar hos dagens betaltjänster. Det
vanligaste, och mest dominerande
svarsalternativet är säkerhet, drygt

var tredje svarar det (34 %). Denna oro
för säkerhetsrisker har troligtvis spätts
på av de senaste årens rapporteringar
i media om läckta kontouppgifter
och betaltjänstbedrägerier. Kvinnor
mellan 30 och 49 år är de som i
störst utsträckning saknar känslan av
säkerhet. 41 procent svarar det, vilket
kan jämföras med 25 procent bland
män i motsvarande åldersgrupp.
På motsatt håll svarar var fjärde

man mellan 30 och 49 år att de
saknar tillgänglighet (25 %), jämfört
med 13 procent bland kvinnor i
samma ålder.
46
procent
av
de
äldsta
respondenterna svarar att de inte
saknar någon egenskap vilket kan
jämföras med motsvarande 28
procent bland de yngsta.

”

Drygt var tredje svarar
att de saknar säkerhet
hos dagens betaltjänster.

VILKEN EGENSKAP SAKNAR DU FRÄMST HOS DAGENS BETALTJÄNSTER?

Säkerhet (att det känns tryggt
att använda betaltjänsten)

34 %

Tillgänglighet (att man kan använda
betaltjänsten i många betalsituationer)

15 %

Snabbhet (att betaltjänsten
är smidig att använda)
Annat, vad?

6%
1%
33 %

Jag saknar ingen egenskap
Tveksam, vet ej

10 %
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BETALMETODER I FRAMTIDEN
Den amerikanska e-handelsbutiken
Amazon har utvecklat teknik
som gör det möjligt att gå in i en
(fysisk) butik, plocka ihop de varor
man önskar och sen bara gå ut ur
affären igen, utan att stå i köer eller
ens aktivt betala. Betalningen görs
genom AI-teknik och smarta sensorer
som registrerar allt som man tar eller
ställer tillbaka och debiterar sedan
köpet på ens Amazonkonto. Även
om frågan blir hypotetisk eftersom
tekniken inte är etablerad i Sverige
är drygt var fjärde respondent positiv
till den möjligheten att betala. Det är
främst unga män som är positiva till
det (36 %).

DET FINNS IDAG TEKNIK DÄR
DU KAN GÅ IN I EN AFFÄR,
VÄLJA DIN VAROR OCH GÅ
UT IGEN, DÄR VARORNA
SCANNAS AUTOMATISKT. ÄR DU
FRAMFÖRALLT POSITIV ELLER
NEGATIV TILL DETTA?

29 %

21 %

Tveksam,
vet ej

Positiv

Vi har genom undersökningen
frågat om man kan tänka sig att
betala med olika betalmetoder som
ännu inte är etablerade i Sverige.
Öppenheten eller viljan att använda
dessa olika betalmetoder skiljer sig
åt. Tekniken där man går in i en
butik och varorna scannas och man
debiteras automatisk är relativt
många positiva till (21 %). Att betala
kontaktlöst via olika accessoarer som
klocka (27 %) eller aktivitetsarmband
(19 %) är också relativt många
positiva till. När det kommer till
betalningar genom sociala medier
däremot är det endast fyra procent
som tror att de kommer att använda
det. Med ny teknik finns dock alltid
en vanefaktor och det är inte sagt
att Facebooks nya betaltjänst Libra
inte kommer att bli framgångsrik,
men resultatet är intressant. I
utvecklande av nya betaltjänster
är öppenheten bland svenskarna
att använda dem större om de är
nfc-baserade än om de är baserade
på kryptovalutor. Med tanke på
hur många svenskar som använder
sitt kontaktlösa kort idag kan vi
konstatera att ”blippandet” är här för
att stanna.

55 %
Negativ

”

I utvecklande av nya betaltjänster är öppenheten
bland svenskarna att använda dem större om de är
nfc-baserade än om de är baserade på kryptovalutor.
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SUMMERING AV RESULTAT
SWISH FORTFARANDE DEN MEST ANVÄNDA BETALTJÄNSTEN

Förändringen av vilka betaltjänster svenskarna främst säger sig använda har
inte förändrats lika drastiskt i år som tidigare år. Topp fem av de betaltjänster
som används mest är fortfarande 1. Swish, 2. Klarna. 3 PayPal, 4. Qliro och
5. PayEx.

FÅ ANVÄNDER NYLANSERADE INTERNATIONELLA BETALTJÄNSTER

I år adderade vi fyra nya internationella betaltjänster: Wecat pay, Alipay,
Garmin pay och Fitbit pay vilka nu börjat introduceras i Sverige. Ingen av
respondenterna i vår undersökning säger sig dock använda någon av dessa.
Användandet av Apple Pay är också fortfarande lågt. Endast fyra procent
säger sig använda Apple Pay och 40 procent känner inte ens till att den finns.

SKILLNADER I ANVÄNDANDET AV BETALTJÄNSTER BEROENDE
PÅ INKOMST

Samtliga betaltjänster förutom Klarna och Qliro används mer av
höginkomsttagare än låginkomsttagare. I vissa fall är skillnaderna stora, som
exempelvis PayPal som 45 procent av de med störst inkomst säger sig använda,
jämfört med motsvarande 28 procent av de som tjänar minst. När det kommer
till Apple pay sticker också höginkomsttagarna ut med ett användande på
15 procent jämfört med motsvarande tre procent av de som tjänar minst.

FLER BETALAR MED MOBILEN I BUTIK

Andelen som, om möjligheten finns, använder sin mobil för att betala i
butik ökar stadigt. Från 22 procent 2017 till 32 procent i år. De som i störst
utsträckning säger sig göra det är kvinnor mellan 16 och 29 år. Det är den
målgrupp som vi i tidigare års undersökningar kunnat konstatera är den mest
aktiva i användandet av nya digitala och mobila betaltjänster.
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SUMMERING AV RESULTAT

KRAFTIG ÖKNING AV KONTAKTLÖSA BETALNINGAR

Kontaktlösa betalningar har de senaste åren ökat markant som en följd
av satsningar på infrastruktur för nfc-teknik som möjliggör dem. På bara
två år har andelen som säger sig ha ett kontaktlöst betalkort ökat med hela
38 procentenheter. Det är också fler som säger sig använda sitt kontaktlösa kort
oftare. Varannan respondent svarar i årets undersökning att de alltid använder
sitt kontaktlösa kort om de kan det (49 %). Det kan jämföras med drygt var
femte respondent för två år sedan (22 %).

VAR FJÄRDE PERSON AVBRYTER SINA ONLINEKÖP

I fysisk butik svarar endast en procent att de avbryter köp ganska- eller mycket
ofta. När det kommer till e-handel svarar däremot nästan var fjärde att de
ganska- eller mycket ofta avbryter köp som de påbörjat (24 %). Den vanligaste
anledningen är att den betalmetod som man föredrar saknas (29 %). Det är
främst kvinnor mellan 30 och 45 år som svarar det (36 %).

MAJORITETEN AV SVENSKARNA VILL INTE ATT DERAS BETALNINGAR
SKA GÅ ATT SPÅRA

Majoriteten av respondenterna tycker att det är viktigt att deras betalningar
inte går att spåra (54 %). Var fjärde respondent tycker att det är mycket viktigt
(25 %). Bland de äldsta respondenterna tycker 39 procent att det är viktigt,
vilket kan jämföras med motsvarande 16 procent bland de yngsta.

BETAL-APPAR ÄR NU DEN VANLIGASTE BETALMETODEN I SAMBAND
MED PARKERING

I samband med parkering har betal-appar för första året gått om kortbetalningar
som den mest föredragna betalmetoden. Det kan förklaras av fler och bättre
utvecklade parkerings-appar som Easypark och Betala p.
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FORTSATT SVALT INTRESSE FÖR VIRTUELLA VALUTOR

Endast en procent svarar att de använder virtuella valutor eller kryptovalutor
som exempelvis Bitcoin. Majoriteten tror heller inte att det finns något som skulle
få dem att använda det (56 %). På frågan om vad man tror skulle få en att
använda virtuella valutor är det vanligaste svaret ”ett större förtroende för
tekniken” (20 %).

VAR TREDJE EFTERFRÅGAR BÄTTRE SÄKERHET I HOS
DAGENS BETALTJÄNSTER

På frågan om vilken egenskap man främst saknar hos dagens betaltjänster är
det vanligaste svaret säkerhet, drygt var tredje svarar det (34 %). Denna oro för
säkerhetsrisker har troligtvis spätts på av de senaste årens rapporteringar i media
om läckta kontouppgifter och betaltjänstbedrägerier. Kvinnor mellan 30 och 49
år är de som i störst utsträckning saknar känslan av säkerhet. 41 procent svarar
det, vilket kan jämföras med 25 procent bland män i motsvarande åldersgrupp.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Enligt en prognos från E-barometerns
årsrapport 2018 som ges ut av
PostNord i samarbete med Svensk
Digital Handel och HUI Research
beräknas e-handeln i Sverige 2019 att
uppgå till nästan 88 miljarder kronor.
I vår undersökning svarar nästan var
fjärde att de ganska- eller mycket
ofta avbryter köp som de påbörjat i
e-handelsbutiker (24 %). Det är endast
elva procent som svarar att de aldrig
avbryter ett köp i e-handelsbutiker.
Det kan vara så att de som avbryter
sitt köp fullföljer det senare, men man

”

skulle kunna säga att den svenska
e-handeln idag potentiellt går miste
om miljarder kronor på grund av
avbrutna köp.
Den vanligaste anledningen till
avbrutna köp, oavsett om det är i
fysisk butik eller i webbutik, är att den
betalmetod som man föredrar saknas
(29 %), att de varor som man vill ha
inte finns (27 %) och att man inte vill
registrera sig som kund (21 %). Om de
vanligaste anledningarna hade varit
att man ångrar sig eller att man får
bråttom och måsta springa iväg eller

Man skulle kunna säga att den svenska e-handeln idag
potentiellt går miste om miljarder kronor på grund av
avbrutna köp.
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liknande, hade det varit kopplat till
den mänskliga faktorn och svårt att
göra någonting åt. Anledningarna
som anges i vår undersökning
handlar dock inte om den mänskliga
faktorn utan om faktorer som
handlare faktiskt kan göra någonting
åt. Att erbjuda olika betalalternativ,
att säkerställa att de varor som man
säljer finns på lager och att tillåta
köp utan att behöva registrera sig
som kund. Det skulle inte bara gynna
den enskilda butiken utan handeln
i helhet.

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 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.

SWEDBANK PAY

Swedbank Pay är en omnikanalplattform som sträcker sig hela vägen från
e-handel till betalning i butik. Vi har en produktportfölj som täcker hela
betalningsmixen, i alla kanaler. Under varumärket Swedbank Pay har vi samlat
den tidigare verksamheten för kortinlösen inom Swedbank Babs med terminaloch betallösningar för e-handel från PayEx. Vi ger handlare friheten att välja
bland en rad olika betalningsmetoder, för att på så sätt göra kundupplevelsen
smidigare och öka konverteringen. Vi erbjuder flexibla och transparenta
betallösningar för både e-handel och i butik. Genom Swedbank Pay möjliggör vi
affärer var som helst, när som helst.

COOP

Coop är en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln. Ända sedan
konsumentkooperationens start 1899 har syftet varit att skapa medlemsnytta
genom den samlade styrkan av medlemmarnas konsumtion.
Det finns cirka 650 Coop-butiker från Katterjåkk i norr till Smygehamn i söder,
som ägs av 3,5 miljoner medlemmar i 30 konsumentföreningar. Genom sitt
personliga engagemang och sina inköp lägger de grunden för verksamheten.
Allt överskott som skapas går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i
verksamheten, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp.
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SAMARBETET

BANKGIROT

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus
med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur.
Varje dag strömmar 6 miljoner transaktioner eller 68 miljarder kronor
genom Bankgirots betalningssystem. Våra 200 medarbetare utvecklar
Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland
annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar och digitaliserar den svenska
betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.

EVRY

EVRY Financial Services betjänar 165 kunder i 18 länder och har 1500 anställda
med djup insikt i de möjligheter och utmaningar som kännetecknar bank- och
betalningsmarknaden.
Genom vår branschkunskap hjälper vi banker att tänka nytt och generera idéer
som förändrar hur banker opererar och konkurrerar. Vi erbjuder en bred portfölj
av tjänster som täcker alla kärnprocesser inom bank och vi har marknadens mest
kompletta tjänsteportfölj inom betalningsområdet. Med leveranser till fler än 100
kortutgivare är vi ledande i Norden inom kort- och mobila betalningar.
Oavsett om du vill utveckla kundupplevelsen, behöver modernisera och förenkla
centrala IT-system eller förbättra kostnadseffektiviteten genom att automatisera
processer, har EVRY kompetensen.
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