SVERIGE
BETALAR
2021
Svenska folkets attityder till
betalmetoder och betaltjänster

BAKGRUND
För nionde året i rad har vi på Insight Intelligence genomfört vår riksomfattande
undersökning om svenskarnas betalvanor och syn på betallösningar, i år
tillsammans med Coop, Trivec, Walley och Loomis Pay. Under dessa nio år
har betalmarknaden förändrats dramatiskt. Kontanter har fasats ut parallellt
med att nya digitala betaltjänster har lanserats. Betaltjänstdirektivet (PSD2)
som trädde i kraft 2019 har möjliggjort för nya aktörer att kunna etablera sig på
betalmarknaden. Vissa betaltjänster har lanserats med stora ambitioner för att
sen försvinna. Andra betaltjänster har etablerats och blivit en naturlig del av de
flesta svenskars vardag.
Betaltjänsternas kamp om den betalande kunden har varit intensiv och pågår
fortfarande. Vad som är tydligt är att det finns ett behov av olika typer av
betallösningar. Från att vi tidigare varit begränsade till att betala med kort,
kontanter, banköverföring, faktura och checkar finns nu en uppsjö av såväl
betalmetoder som betaltjänster. Bara inom segmentet ”betal-appar” finns idag
allt från person-till-person-betaltjänster som Swish till parkeringsappar som
Easypark. Årets undersökning visar bland annat att de flesta svenskar tycker att
det är viktigt att det finns olika betalmetoder att välja mellan när man betalar.

”

Årets undersökning
visar att de flesta
svenskar tycker
att det är viktigt
att det finns olika
betalmetoder att
välja mellan när
man betalar.

I årets undersökning följer vi upp på användande och betalpreferenser men vi
tittar också på attityder till nya betaltrender som självutcheckning.
Rapporten är en sammanställning av resultaten och riktar sig till alla med ett
intresse för betalningar.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
Eftersom det är nionde året i rad
som undersökningen genomförts
kan vi både se förändringar i
betalvanor över tid samt aktuella
betaltrender. När det kommer till
aktuella betaltrender ser vi att
de flesta svenskar är positiva till
självutcheckning, det vill säga att
man själv scannar sina varor direkt
i butik utan att behöva stå i kassan.
Hela 85 procent av svenskarna är
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positiva till det. Majoriteten säger sig
vara mycket positiva till det (55 %).
Trenden med den ökande andelen
kontaktlösa betalningar fortsätter.
Hela 84 procent av svenskarna
föredrar nu att betala med sitt
kontaktlösa kort, vilket kan jämföras
med motsvarande 24 procent som
föredrog det för fem år sen. Vad som
är nytt för i år är att vi parallellt kan
se hur de flesta upplever kontaktlösa

betalningar som osäkra. Det är
endast två procent som upplever
kontaktlösa betalningar som mest
säkra ur ett datasäkerhetsperspektiv,
vilket är anmärkningsvärt med
tanke på hur många som föredrar
att använda dem (84 %). Det visar
hur snabbhet/smidighet är faktorer
som i vissa fall kan kompensera för
känslan av säkerhet.

Vi ser en fortsatt skepsis mot virtuella
valutor som Bitcoin. Försvinnande få
svenskar säger sig någon gång ha
betalat med virtuella valutor (3 %).
Den främsta anledningen är att man
helt enkelt aldrig känt något behov
av att använda dem.
När vi tittar på utvecklingen av
betalvanor över tid kan vi se hur
trenden att kontanter minskar och
betal-appar ökar, håller i sig. När
det kommer till användandet av
kontanter syns störst förändring

i samband med torghandel och
betalning till en vän. Där har
andelen som föredrar kontanter
minskat med 66 respektive 49
procentenheter under de senaste nio
åren. I vår undersökning från 2013
svarade endast åtta procent att de
inte hade några kontanter på sig
vid intervjutillfället, i år svarar 37
procent att de inte har det.
När det kommer till användandet
av betal-appar för mobilen syns
lika dramatiska förändringar åt

andra hållet. För nio år sedan var det
i stort sett ingen som föredrog betalappar i samband med torghandel
(0%) och parkering (1 %), i år svarar
ungefär varannan att de gör det.
2013 föredrog endast tre procent
betal-appar vid betalning till en vän,
i år svarar 89 procent att de gör det,
något vi i tidigare rapporter benämnt
som ”Swish-effekten”. Andelen som
använder sin mobiltelefon för att
betala i fysisk butik har också ökat,
med hela nio procentenheter, bara
under det senaste året.

”

När vi tittar på utvecklingen av betalvanor över
tid kan vi se hur trenden att kontanter minskar och
betal-appar ökar, håller i sig.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Coop, Trivec, Walley och Loomis Pay.
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 september och oktober 2021 intervjuats genom Sifos slumpmässigt
rekryterade, riksrepresentativa webbpanel. Svarsfrekvensen var 36 procent,
vilket inte påverkar antalet svar (1000).
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
Liksom tidigare år är Swish den
betaltjänst som svenskarna använder
i störst utsträckning. Hela 95 procent
säger sig använda Swish. De yngsta
respondenterna använder Swish i
större utsträckning (98 %) än de
äldsta (89 %) men annars syns inga
större demografiska skillnader.
För första gången på sju år tappar
Klarna andraplatsen som den mest
använda betaltjänsten. Andelen som
svarar att de använder Klarna har
minskat med fyra procentenheter
under det senaste året, samtidigt som
Mastercard ökar något till 81 procent
och därmed lägger sig på andra plats
efter Swish.

Användandet av Visa, Paypal och
Qliro har inte förändrats nämnvärt.
Användandet av Apple pay däremot
har ökat med fem procentenheter
under det senaste året, från åtta
procent 2021 till 13 procent i år. Det
är framförallt unga män som säger
sig använda Apple pay. Bland män
mellan 16 och 29 år svarar var femte
att de använder Apple Pay (19 %).
Payex
används
främst
i
Stockholmsområdet, där svarar tio
procent att de använder det jämfört
med motsvarande fem procent
i riksgenomsnitt.

Nytt svarsalternativ för i år är
Collector bank vars användande
ligger på samma nivå som American
Express (7 %). American Express
används främst i Stockholmsområdet.
Det är dubbelt så stor andel som säger
sig använda det i Stockholm (15 %)
än befolkningen i genomsnitt (7 %).
Liksom tidigare år är det försvinnande
få som säger sig använda Bitcoin
(3 %). Detta trots de senaste årets
rekordvärdering
och
mediala
rapportering. Till skillnad från övriga
betaltjänster används Bitcoin främst
som investering snarare än som
ett betalmedel.

”

För första gången på
sju år tappar Klarna
andraplatsen som
den mest använda
betaltjänsten.
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I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DU BEKANT MED FÖLJANDE BETALTJÄNSTER?
Jag använder

Swish

Mastercard

Klarna

Visa

Känner till, men använder inte

0%
0%

Känner inte till

95 %

4%
81 %

18 %

1%
0%

80 %

19 %

1%
0%

46 %

2%
1%

52 %

33 %
PayPal

58 %

8%

1%

24 %
Qliro

30 %

3%

43 %

13 %
Apple Pay

57 %

28 %

3%
10 %
Trustly

24 %

61 %

4%
Collector bank
(numera Walley)*

Tveksam, vet ej

7%

41 %

4%

48 %

7%
American Express

85 %

6%

1%

5%
PayEx

50 %

41 %

4%
5%

29 %

Swedbank Pay

62 %

4%
3%

47 %
46 %

Samsung Pay

3%
3%
Bitcoin

2%
1%
Rocker

85 %

10 %
13 %

82 %

4%
1%
Amazon Pay

33 %

3%

*Nytt svarsalternativ för i år. Collector banks betaltjänst heter nu Walley.

63 %
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SJÄLVUTCHECKNING

Det senaste året har fler butiker öppnat upp för självutcheckning, det vill säga
att man själv scannar sina varor direkt i butik utan att behöva stå i kassan. Hela
85 procent av svenskarna är positiva till självutcheckning. Majoriteten säger sig
vara mycket positiva till det (55 %)

”

Hela 85 procent av
svenskarna är positiva
till självutcheckning.

HUR POSITIV ELLER NEGATIV ÄR DU TILL SJÄLVUTCHECKNING? MED SJÄLVUTCHECKNING MENAR VI ATT DU
SJÄLV SCANNAR DINA VAROR DIREKT I EN BUTIK, UTAN ATT BEHÖVA STÅ I KASSAN

55 %

30 %

10 %
3%
Mycket negativ

3%
Ganska negativ

Ganska positiv

Mycket positiv

85%
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Tveksam, vet ej

Unga
är
mer
positiva
till
självutcheckning än de äldre. Bland
unga kvinnor är hela 94 procent
positiva till det.
Än så länge är självutcheckning
främst kopplat till fysiska butiker
men vi frågade också hur man ser på
självutcheckning på andra platser.
Utöver butikshandel är majoriteten
också positiva till självutcheckning
i samband med transport (68 %)

och kulturevenemang (61 %).
Varannan är positiv till det vid
restaurangbesök Även här syns
vissa
åldersskillnader.
Bland
respondenterna mellan 30 och 49 år
svarar 56 procent att de är positiva
till självutcheckning vid restaurang
vilket kan jämföras med motsvarande
27 procent bland de mellan 65 och 74
år. Kvinnor mellan 30 och 49 år är
mest positiva till självutcheckning på
restaurang (60 %).

JAG ÄR POSITIV TILL
SJÄLVUTCHECKNING

91 %

85 %

16-29 år

30-49 år

83 %

73 %

50-64 år 65-74 år

I VILKEN/VILKA TYPER AV SITUATIONER SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT ANVÄNDA SJÄLVUTCHECKNING?

81 %

I fysisk butik

68 %

Transport (t.ex. taxi/kollektivtrafik)

61 %

Kulturevenemang (t.ex. teater, bio, konsert)

50 %

Restaurang
Annan, vilken?
Ingen situation
Tveksam, vet ej

1%
5%
4%
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SJÄLVUTCHECKNING

Vi ställde också en specifik fråga om hur man ser på att i förväg lägga in
betalinformation när man äter på restaurang, för att slippa vänta på notan. Var
tredje säger sig vara positiva till det (34 %). Det är framför allt respondenterna
mellan 30 och 49 år som är positiva till det (41 %).

HUR POSITIV ELLER NEGATIV ÄR DU TILL ATT I FÖRVÄG LÄGGA IN BETALINFORMATION NÄR DU ÄTER PÅ
RESTAURANG, FÖR ATT SLIPPA VÄNTA PÅ NOTAN?

33 %
27 %

19 %
14 %
7%

Mycket negativ

Ganska negativ

Ganska positiv

Mycket positiv

Tveksam, vet ej

34%

”

Var tredje är positiv till att i förväg lägga in
betalinformation när man äter på restaurang, för att
slippa vänta på notan.

15

KONTAKTLÖSA BETALNINGAR

”

I år svarar totalt 84
procent att de betalar
kontaktlöst med sitt
kort när det finns
möjlighet. Det är en
ökning med hela 60
procentenheter under
de senaste fem åren.

I takt med att tekniken för
kontaktlösa betalningar (near field
communication) har implementerats
på fler köpställen under de senaste
åren har kontaktlösa betalningar
ökat kraftigt. I år svarar totalt 84

procent att de betalar kontaktlöst
med sitt kort när det finns möjlighet.
Det är en ökning med hela 60
procentenheter under de senaste
fem åren. Andelen som svarar
att de inte har något kontaktlöst

betalkort har minskat med 45
procentenheter under samma period.
I grafen nedan redogörs inte för de
som svarat ”tveksam, vet ej”. Det är
främst de yngsta respondenterna som
använder kontaktlös kortbetalning.

OM MÖJLIGHETEN FINNS, ANVÄNDER DU DITT KONTAKTLÖSA BETALKORT NÄR DU BETALAR I EN FYSISK
BUTIK? ETT KONTAKTLÖST BETALKORT ÄR ETT KORT SOM MAN ENDAST HÅLLER MOT EN BETALTERMINAL
Ja

Nej, aldrig

Har inget kontaktlöst betalkort

82 %

84 %

10 %

7%

6%

6%

2020

2021

69 %
51 %
27 %
24 %

2017

16

53 %
31 %
16 %

2018

22 %
4%

2019

Andelen som säger sig betala kontaktlöst med andra accessoarer än kort och
mobiltelefon (wearable pay) är oförändrad sedan förra året.

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

Ibland

Aldrig

Äger inget som ger mig den möjligheten

68 %

66 %

47 % 45 %

21 %
2%

6%
2019

4%

6%
2020

21 %
4%

7%

2021

17

KONTAKTLÖSA BETALNINGAR

Under
förra
året
höjdes
beloppsgränsen för hur stor summa
man får betala kontaktlöst utan att
använda sin pin-kod till 400 kr. Det
är också på den nivån som de flesta
svenskar drar sin gräns för vad de

är bekväma med. 16 procent sätter
sin gräns vid 1000 kr. Det är endast
tre procent som är bekväma med att
blippa utan att använda pin-kod
vid belopp över 1000 kr. Här är de
yngre försiktigare än de äldre. Bland

respondenterna mellan 16 och 29 år
svarar 36 procent att de är bekväma
med att blippa maximalt 200 kr
utan kod, vilket är med än dubbelt
så stor andel som de äldsta (15 %).

VILKET MAXBELOPP FÖR ATT BLIPPA UTAN ATT ANVÄNDA PIN-KOD ÄR DU BEKVÄM MED?

Max 100 kr

3%
25 %

Max 200 kr

45 %

Max 400 kr

16 %

Max 1000 kr
Max 5000 kr
Max 10 000 kr
Mer än 10 000 kr
Jag är inte bekväm med att blippa utan pin-kod
Tveksam, vet ej

18

2%
0%
1%
5%
4%

Om det fanns möjlighet att ställa in
ett eget maxbelopp för att blippa
utan pin-kod svarar majoriteten att
de sannolikt skulle göra det (63 %).
Bland män mellan 16 och 29 år svarar
72 procent att de skulle göra det.

”

Det är endast tre procent som är bekväma med
att blippa utan att använda pin-kod vid belopp
över 1000 kr.

OM DET FANNS MÖJLIGHET ATT SJÄLV STÄLLA IN ETT EGET MAXBELOPP FÖR ATT BLIPPA UTAN ATT SLÅ IN
PIN-KOD, HUR TROLIGT ÄR DET ATT DU SKULLE GÖRA DET?

45 %

20 %

18 %

9%

Inte alls troligt

7%

Inte särskilt troligt

Ganska troligt

Mycket troligt

Tveksam, vet ej

63%

19

IDENTIFIERINGSMETODER
VID BETALNINGAR
I tidigare undersökningar har vi
kunnat se att de flesta föredrar att
verifiera/godkänna
betalningar
genom mobilt Bank-ID (81 %)
och pin-kod (42 %). I år frågade
vi vilken eller vilka typer av

biometriska
identifieringsmetoder
för betalningar som man skulle vilja
använda sig mer av. 30 procent
skulle vilja använda sig mer av
fingeravtryck. 18 procent skulle vilja
använda ansiktsigenkänning och

var tionde svarar ögonscanning. 45
procent skulle inte vilja använda sig
av någon av de listade biometriska
identifieringsmetoderna och tolv
procent är osäkra.

”

30 procent skulle vilja
använda sig mer av
fingeravtryck som
identifieringsmetod
vid betalningar.

VILKEN/VILKA AV FÖLJANDE TYPER AV IDENTIFIERINGSMETODER FÖR BETALNINGAR SKULLE DU VILJA
ANVÄNDA DIG MER AV?

45 %

30 %
18 %
12 %

10 %
1%
Fingeravtryck

20

Ansiktsigenkänning

Ögonscanning

Röstigenkänning

Inget av
ovanstående

Tveksam,
vet ej

21

ERBJUDANDEN I SAMBAND
MED BETALNINGAR
I
samband
med
betalningar
förekommer det att man som
konsument får information om
andra tjänster eller produkter. När
vi i årets undersökning frågar vilka
typer av erbjudanden man vill ha
när man genomfört en betalning
kan vi se att 53 procent vill ha
erbjudande om rabatt på aktuellt
köp. Det är anmärkningsvärt att
nästan varannan respondent alltså
inte säger sig vilja ha erbjudande om
rabatt på aktuellt köp. Det kan ha att
göra med reklamtrötthet och att man
avfärdar alla typer av erbjudanden,

”

även om de innebär att man sparar
pengar. Det är fler i Stockholm (35
%) och Göteborg (37 %) som svarar
att de inte vill ha någon typ av
erbjudande än landet i genomsnitt
(30 %).

Det är
anmärkningsvärt
att nästan varannan
respondent inte
säger sig vilja ha
erbjudande om rabatt
på aktuellt köp.

Tolv procent vill ha erbjudande
om medlemskap i kundklubb.
Bland kvinnor mellan 16 och 29 år
svarar 19 procent att de vill ha det.
Unga kvinnor svarar också i större
utsträckning (10 %) än övriga (5 %)
att de vill ha information om
förmånliga lån.

VAD AV FÖLJANDE VILL DU HA ERBJUDANDE OM NÄR DU GENOMFÖRT EN BETALNING?

53 %

Rabatt på aktuellt köp

41 %

Rabatt på framtida köp

12 %

Medlemskap i kundklubb
Information om produkter som
liknar de jag nyss handlat

5%

Förmånligt sparande

5%

Möjlighet att handla på kredit
Förmånliga lån
Tveksam, vet ej
Inget av ovanstående
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2%
1%
6%
30 %

Vi ställde en kompletterande
fråga om i vilken utsträckning
man är positiv eller negativ till att
betaltjänster marknadsför produkter
och tjänster i samband med köp.

Nästan var tredje är positiv (31 %)
till det men majoriteten är negativa
(55 %). 15 procent svarar ”tveksam,
vet ej”. Återigen är det främst unga
kvinnor som är positiva till det (36 %).

Stockholmarna är i större utsträckning
negativa till att betaltjänster
marknadsför erbjudanden i samband
med köp (60 %) än befolkningen i
genomsnitt (55 %).

HUR POSITIV ELLER NEGATIV ÄR DU TILL ATT BETALTJÄNSTER, SOM T.EX. KLARNA ELLER PAYPAL,
MARKNADSFÖR OLIKA PRODUKTER/TJÄNSTER/ERBJUDANDEN I SAMBAND MED KÖP?

36 %

24 %
19 %
15 %
7%

Mycket negativ

Ganska negativ

Ganska positiv

Mycket positiv

Tveksam, vet ej

55 %
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BETALNINGAR KOPPLAT
TILL BETALSITUATIONER

24

Vi har sedan vår första undersökning
2013 haft med en fråga om hur
man ser på betalningar kopplat till
betalsituationer, vars resultat över
tid visat på stora förändringar.

I årets undersökning kan vi se en
unik händelseutveckling. För första
gången är andelen som föredrar
betal-appar större än andelen
som föredrar kontanter i samtliga

betalsituationer. I övrigt syns inga
större förändringar från föregående
år. Följande förändringar är dock
värda att notera.

Kontanter fortsätter försiktigt att
minska i samtliga betalsituationer.
När det kommer till betalning till
en vän har kontantanvändandet
minskat med fyra procentenheter
under det senaste året. Sedan 2013
har andelen som föredrar kontanter
vid torghandel minskat med hela
66 procentenheter, från 83 till
17 procent.

Andelen som föredrar betal-appar i
samband med butiksköp för mindre
belopp har ökat något, från sex
procent förra året till tio procent i år.

Något fler svarar i år att de betalar
med kort vid torghandel. Det är en
försiktig ökning med endast fyra
procentenheter.

”

För första gången är andelen som föredrar betalappar större än andelen som föredrar kontanter i
samtliga betalsituationer.

VID VILKA BETALTILLFÄLLEN FÖREDRAR DU RESPEKTIVE BETALMETOD?

89 %

49 %

91 %

48 %
28 %
33 %
52 %

79 %
87 %

10 %

2%

0%
29 %

2%
9%

0%
8%

3%
6%

0%
7%

1%

11 % 0 %
3%

0%

0% 0%
0%
0%

0%

1%

Betalning till en vän

2%
Torghandel/marknad

1%

0%

Parkering

1%

0%

0%

0%

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

1%
Restaurang

2%

0%
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0%
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0%

2%

1%
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6%
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BETALNINGAR KOPPLAT TILL BETALSITUATIONER

”

Andelen som använder sin mobiltelefon för att betala
i fysisk butik har ökat med hela nio procentenheter
under det senaste året.

26

Om man tittar på användandet
av betal-appar över tid syns stora
skillnader. För nio år sedan var det
i stort sett ingen som föredrog betalappar i samband med torghandel
(0%) och parkering (1 %), i år svarar
ungefär varannan att de gör det.
2013 föredrog endast tre procent
betal-appar vid betalning till en vän,
i år svarar nio av tio att de gör det
(89 %), något vi tidigare benämnt
som ”Swish-effekten”.

ANVÄNDANDE AV BETAL-APPAR
Torghandel/marknad
Betalning till en vän
Parkering

89 %
48 %
52 %

3%

Andelen
som
använder
sin
mobiltelefon för att betala i fysisk butik
har ökat med hela nio procentenheter
under det senaste året. Det ser ut att
vara en kompensation för förra årets
dipp till följd av pandemin och att
färre då handlade i fysiska butiker.
Totalt har andelen som svarar att de
betalar med mobilen i fysisk butik
ökat med 19 procentenheter under de
senaste fem åren. Det är främst de
yngre respondenterna som svarar att
de gör det.

1%
0%
2013

2021

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

Nej, aldrig

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

67 %
59 %

62 %

59 %

55 %

36 %

32 %
27 %

26 %
22 %
17 %

12 %

9%
5%

2017

2018

2019

2020

7%
2021
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SYNEN PÅ DATASÄKERHET
VID BETALNINGAR
Vi
vet
sedan
tidigare
års
undersökningar att säkerhet är
den egenskap som svenskarna ser
som viktigast hos en betaltjänst.
Man kan tala om säkerhet i form
av risken att bli rånad och så kan
man tala om datasäkerhet. I årets
undersökning ville vi titta närmare
på hur man ser på datasäkerhet bland
olika betalmetoder.
Nätvalutor är den betalmetod som
flest upplever som sårbara ur ett
datasäkerhetsperspektiv, nästan fyra
av tio svarar det (38 %). På andra plats
kommer kontaktlösa betalningar (31 %).
Det är oväntat att nästan var tredje
upplever kontaktlösa betalningar som

”

den mest sårbara betalmetoden, sett till
hur många som använder sig av det.
Samtidigt vet vi hur mycket medial
rapportering påverkar attityderna
och de senaste åren har det skrivits
mycket om bedrägerier kopplat till just
kontaktlösa betalningar. Det finns till
och med skyddsfodral som man kan
köpa för att undvika att någon ska
komma åt ens kontaktlösa betalkort
genom fickan. Med detta resultat
är det fullt rimligt att de flesta vill
ha en begränsad beloppsgräns för
kontaktlösa betalningar utan pin-kod,
som vi kunde se tidigare i rapporten.
Gireringar upplevs som minst sårbara.
Relativt många svarar ”tveksam,
vet ej” (18 %).

Det är oväntat att
nästan var tredje
upplever kontaktlösa
betalningar som
den mest sårbara
betalmetoden, sett
till hur många som
använder sig av det.

VILKEN/VILKA TYPER AV BETALMETODER UPPLEVER DU SOM MEST SÅRBARA, UR ETT
DATASÄKERHETSPERSPEKTIV?

38 %

Nätvaluta (t.ex. Bitcoin)

31 %

Kontaktlösa betalningar
Betal-appar för smartphones (t.ex. Swish)

17 %

Kortbetalning

17 %
15 %

Betalning i webbutik via internetbank

10 %

Fakturatjänster (t.ex. Klarna, Walley, Kivra)
Gireringar (t.ex. bankgiro, autogiro, plusgiro)

1%

Inga betalmetoder är sårbara

1%

Tveksam, vet ej
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18 %

På frågan om vilka betalmetoder
som man upplever som mest säkra
kan vi se en nästan spegelvänd
graf där gireringar upplevs som
mest säkra medan nätvalutor och
kontaktlösa betalningar i minst
utsträckning gör det. Att endast två

procent ser kontaktlösa betalningar
som säkra samtidigt som 84 procent
föredrar att använda dem, visar
hur snabbhet/smidighet är faktorer
som i vissa fall kan kompensera för
säkerhetskänslan.

De äldsta respondenterna tycker i
större utsträckning (49 %) än de yngsta
(32 %) att nätvalutor är sårbara ur
ett datasäkerhetsperspektiv, medan
de yngsta i större utsträckning (21 %)
än de äldsta (10 %) tycker att betalappar är sårbara.

VILKEN/VILKA TYPER AV BETALMETODER UPPLEVER DU SOM MEST SÄKRA, UR ETT
DATASÄKERHETSPERSPEKTIV?

43 %

Gireringar (t.ex. bankgiro, autogiro, plusgiro)

27 %

Fakturatjänster (t.ex. Klarna, Walley, Kivra)

22 %

Kortbetalning

13 %

Betalning i webbutik via internetbank

11 %

Betal-appar för smartphones (t.ex. Swish)
Nätvaluta (t.ex. Bitcoin)

2%

Kontaktlösa betalningar

2%

Inga betalmetoder är sårbara
Tveksam, vet ej

13 %
11 %

29

VIRTUELLA VALUTOR
Ett genomgående resultat från
tidigare års undersökningar är
att väldigt få svenskar använder
virtuella valutor som betalmedel.
Anledningen till det är att man inte
förstår hur de fungerar i kombination
med att man inte vet var eller hur
man ska betala med dem. De flesta
ser helt enkelt ingen nytta med att
använda dem. I årets undersökning
svarar endast tre procent att de någon
gång har betalat med virtuella
valutor. De som i störst utsträckning

säger sig ha gjort det är män mellan
30 och 49 år (6 %).
Vi ställde en följdfråga till de 97
procent som aldrig använt virtuella
valutor varför de inte gjort det.
Varannan svarar att de aldrig
känt något behov av att använda
dem (52 %). De näst vanligaste
anledningarna är att man inte
förstår hur de fungerar (30 %) och
att man tycker att det känns för
riskfyllt (27 %).

”

HAR DU NÅGON GÅNG BETALAT
MED VIRTUELLA VALUTOR,
SÅSOM BITCOIN?

0%

3%

Tveksam, vet ej

Ja

97 %
Nej

Väldigt få svenskar använder virtuella valutor
som betalmedel.

VILKEN/VILKA ÄR DE FRÄMSTA ANLEDNINGARNA TILL ATT DU ALDRIG HAR ANVÄNT VIRTUELLA VALUTOR?
Besvarad av de 975 personer som aldrig använt virtuella valutor
Jag har aldrig känt ett behov av att
använda dem

52 %
30 %

Jag förstår inte hur de fungerar

27 %

Jag tycker att det känns för riskfyllt
Jag vet inte hur jag skulle kunna
betala med dem

15 %

Jag vet inte hur de kopplas till
mitt bankkonto
Tveksam, vet ej
Annat, vad?

30

5%
1%
4%

Bland de fyra procent som svarat ”annat, vad” syns en stor skepsis.

VILKEN/VILKA ÄR DE FRÄMSTA ANLEDNINGARNA TILL ATT DU ALDRIG HAR ANVÄNT VIRTUELLA VALUTOR?
Exempel på öppna svar

”
”
”
”

Jag kan inte se värdet i det - det är en påhittad valuta som inte finns.
Det är för konstigt.
Upplever det som en bluffvaluta.
Är inte intresserad.
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BETALNING I SAMBAND
MED E-HANDEL
Betalningar i samband med e-handel
är ett brett område som bland
annat innefattas i övriga frågor i
undersökningen. I år ville vi titta
specifikt på hur man ser på förifylld
information vid onlineköp. För att
köpet ska gå smidigare sparas ibland
information om en som gör att man
bara behöver skriva första bokstaven
i sitt namn varav resten av ens
kontakt- och/eller betalinformation
fylls i automatiskt. Hur smidigt vill
man att ett köp ska vara? Kan
den förifyllda informationen göra
det FÖR smidigt på bekostnad av
upplevd trygghet/säkerhet?

”

Trots att förifylld information gör att
man slipper skriva in betalinformation
för hand varje gång man handlar
online svarar var tredje att de inte
vill ha någon information förifylld
överhuvudtaget (34 %). Lika
många kan dock tänka sig att ha
sin kontaktinformation ifylld (34 %).
Det är något av en generationsfråga.
De yngre respondenterna kan i större
utsträckning än de äldre tänka sig att
ha olika typer av information sparad.
Bland de äldsta respondenterna svarar
43 procent att de inte kan tänka sig
att ha någon information sparad
vilket kan jämföras med motsvarande
27 procent bland de yngsta.

Trots att förifylld
information gör att
man slipper skriva
in betalinformation
för hand varje gång
man handlar online
svarar var tredje att
de inte vill ha någon
information förifylld
överhuvudtaget.

VILKEN/VILKA AV FÖLJANDE TYPER AV INFORMATION SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT HA SPARAT PÅ EN
HEMSIDA, FÖR ATT DITT KÖP ONLINE SKA BLI SMIDIGARE?

34 %

Kontaktinformation

26 %

Betalmetod (t.ex. faktura eller kort)
Verifiering med BankID eller face
ID/ansiktsigenkänning

18 %

Betalinformation
(t.ex. kort- eller kontonummer)

14 %

Inget, jag vill inte ha någon
information sparad/förvald
Jag handlar aldrig online
Tveksam, vet ej

34 %
1%
9%
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AVBRUTNA KÖP
I vår undersökning från 2019 svarade
endast en procent att de ofta avbröt
köp i fysisk butik, samtidigt som så
många som var fjärde ofta gjorde det
i samband med e-handel (24 %). I
årets undersökning svarar nästan var
tredje att de avbrutit ett köp under
de senaste 30 dagarna (30 %). Även
i år svarar de flesta att de gjort det i
samband med e-handel (95 %).
Det är främst män mellan 30 och
49 år som avbrutit köp. 42 procent
av dem svarar att de avbrutit ett
köp den senaste månaden vilket
kan jämföras med 30 procent i
genomsnitt eller 31 procent bland
kvinnor i samma ålder.

”

HAR DU NÅGON GÅNG DE
SENASTE 30 DAGARNA
AVBRUTIT ETT KÖP?

9%

30 %

Tveksam, vet ej

Ja

De 292 respondenter som svarat
att de avbrutit ett köp de senaste
30 dagarna

61 %

5%

95 %

Nej

Fysisk
handel

Online

I årets undersökning svarar nästan var tredje att de
avbrutit ett köp under de senaste 30 dagarna.
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AVBRÖT DU DITT SENASTE KÖP
ONLINE ELLER I FYSISK HANDEL?

Den vanligaste anledningen till att man avbröt sitt senaste köp var för att man
ångrade sig under köpet, 44 procent svarar det. 15 procent upplevde ett tekniskt
fel och 15 procent svarar att den betalmetod som de föredrar saknades.

VILKEN VAR DEN FRÄMSTA ANLEDNINGEN TILL ATT DU AVBRÖT DITT SENASTE KÖP? OAVSETT OM DET VAR
ONLINE ELLER I FYSISK HANDEL
De 292 respondenter som svarat att de avbrutit ett köp de senaste 30 dagarna

44 %

Jag ångrade mig under köpet

16 %

Tekniskt fel

15 %

Den betalmetod jag föredrar saknades
Jag kände mig orolig för hur mina
betaluppgifter hanterades

7%
6%

Annan, vilken?
Jag fick bråttom och hann inte göra
klart köpet

4%

Betalprocessen tog för lång tid

4%

Kön till kassan var för lång
Tveksam, vet ej

2%
1%
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AVBRUTNA KÖP

De är främst de yngre respondenterna som avbröt sitt senaste köp på grund av
att de ångrade sig under köpet.

JAG AVBRÖT MITT SENASTE KÖP FÖR ATT JAG ÅNGRADE MIG UNDER KÖPET
De 292 respondenter som svarat att de avbrutit ett köp de senaste 30 dagarna

51 %

44 %

41 %
31 %

16-29 år

30-49 år

50-64 år

65-74 år

De flesta hade tänkt använda kort (44 %) eller fakturatjänster (37 %) när de
avbröt sitt senaste köp..

VILKEN BETALMETOD TÄNKTE DU ANVÄNDA NÄR DU SENAST AVBRÖT DITT KÖP?
De 292 respondenter som svarat att de avbrutit ett köp de senaste 30 dagarna

44 %

Kortbetalning

37 %

Fakturatjänst (t.ex. Klarna, Walley, Kivra)

6%

Betalning i webbutik via internetbank

5%

Betal-app för smartphones (t.ex. Swish)
Kontanter

1%

Kontaktlös betalning

1%

Gireringar (t.ex. bankgiro, autogiro, plusgiro)

1%

Nätvaluta (t.ex. Bitcoin)
Tveksam, vet ej
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0%
4%

”

Den vanligaste anledningen till att man avbröt sitt
senaste köp var för att man ångrade sig under köpet.
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AVBRUTNA KÖP

På frågan om varför man avbröt
sitt senaste köp svarar 15 procent att
det var för att den betalmetod som
man föredrar saknades. När vi frågar
samtliga respondenter om hur viktigt

det är att det finns olika betalmetoder
att välja mellan när man betalar
svarar åtta av tio att det är viktigt
(79 %). Bland kvinnor mellan 50
och 64 år svarar nio av tio att det

är viktigt (90 %), vilket kan jämföras
med motsvarande 75 procent bland
män i samma ålder. Kvinnor generellt
tycker att det är viktigare (86 %) än
vad män gör (73 %).

HUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT DET FINNS OLIKA BETALMETODER ATT VÄLJA MELLAN NÄR DU BETALAR?

56 %

23 %

17 %
2%
Inte alls viktigt

1%
Inte särskilt viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt

79 %
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Tveksam, vet ej

ANVÄNDANDET AV KONTANTER
Tidigare i rapporten kunde vi
se hur kontanter minskar i alla
betalsituationer. Det är en trend
vi sett under en längre tid och som
verkar hålla i sig. Störst förändring

ser vi när det kommer till torghandel
och betalning till en vän. Där har
andelen som föredrar kontanter
minskat med 66 respektive 49
procentenheter sedan 2013.

ANVÄNDANDE AV KONTANTER
Restaurang

Torghandel/marknad

Betalning till en vän

Parkering

83 %

55 %
38 %
17 %

29 %

6%
3%
2013

2021

”

Andelen som föredrar
kontanter i samband
med torghandel och
betalning till en vän
har minskat med
66 respektive
49 procentenheter.
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ANVÄNDANDET AV KONTANTER

Sedan vår första undersökning 2013
har vi avslutat undersökningen med
en fråga om hur mycket kontanter
man har på sig vid intervjutillfället.
2013 var det endast åtta procent
som svarade att de inte hade några
kontanter på sig, i år svarar 37
procent att de inte har det. Det är en
ökning med 29 procentenheter. Bara
från förra året har andelen som inte

har några kontanter på sig ökat med
sex procentenheter.
Bland de yngsta respondenterna
svarar nästan varannan att de
inte har några kontanter på sig
(47 %) vilket kan jämföras med
motsvarande drygt var fjärde bland
de äldsta (22 %).

”

JAG HAR INGA KONTANTER
PÅ MIG

46 %

40 %

34 %
22 %

16-29 år

30-49 år

50-64 år 65-74 år

Bland de yngsta respondenterna svarar nästan
varannan att de inte har några kontanter på sig.

HUR MYCKET KONTANTER HAR DU PÅ DIG?
2013

2020

2021

50 %
38 %

37 %

32 %

31 %
17 %18 %18 %

12 %

8%

Inga
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Mindre än 50 kr

50-500 kr

8% 8%

500-1000 kr

10 %
3% 4%
Mer än 1000 kr

2% 1% 1%
Tveksam,
vet ej

SUMMERING AV RESULTAT
MASTERCARD GÅR OM KLARNA SOM NÄST VANLIGASTE BETALTJÄNST

För första gången på sju år tappar Klarna andraplatsen som den mest använda
betaltjänsten. Andelen som svarar att de använder Klarna har minskat med
fyra procentenheter under det senaste året, samtidigt som Mastercard ökar
något till 81 procent och därmed lägger sig på andra plats efter Swish.

DE FLESTA SVENSKAR POSITIVA TILL SJÄLVUTCHECKNING

Hela 85 procent av svenskarna är positiva till självutcheckning. Majoriteten säger
sig vara mycket positiva till det (55 %). Unga är mer positiva till självutcheckning
det äldre. Bland unga kvinnor är hela 94 procent positiva till det.

KONTAKTLÖSA KORTBETALNINGAR FORTSÄTTER ATT ÖKA

I år svarar totalt 84 procent att de betalar kontaktlöst med sitt kort när det
finns möjlighet. De är en ökning med hela 60 procentenheter under de senaste
fem åren. Andelen som svarar att de inte har något kontaktlöst betalkort har
samtidigt minskat med 45 procentenheter under samma period.

KONTAKTLÖSA BETALNINGAR UPPLEVS SOM OSÄKRA

Nätvalutor är den betalmetod som flest upplever som sårbara ur ett
datasäkerhetsperspektiv, nästan fyra av tio svarar det (38 %). På andra plats
kommer kontaktlösa betalningar (31 %). Att endast två procent ser kontaktlösa
betalningar som mest säkra samtidigt som 84 procent föredrar att använda
dem, visar hur snabbhet/smidighet är faktorer som i vissa fall kan kompensera
för säkerhetskänslan.
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SUMMERING AV RESULTAT

NÄSTAN VAR TREDJE SKULLE VILJA ANVÄNDA SIG MER AV
FINGERAVTRYCK FÖR BETALNINGAR

30 procent skulle vilja använda sig mer av fingeravtryck som identifieringsmetod
för betalningar. 18 procent skulle vilja använda ansiktsigenkänning och var
tionde svarar ögoncanning. 45 procent skulle inte vilja använda sig av någon
av de listade biometriska identifieringsmetoderna och tolv procent är osäkra.

DE FLESTA ÄR NEGATIVA TILL ERBJUDANDEN I SAMBAND
MED BETALNINGAR

Majoriteten är negativa till att betaltjänster marknadsför produkter och
tjänster i samband med köp (55 %). Nästan var tredje är positiv (31 %) och
15 procent svarar ”tveksam, vet ej”. Det är anmärkningsvärt att nästan varannan
respondent inte säger sig vilja ha erbjudande om rabatt på aktuellt köp.

ANVÄNDANDET AV BETAL-APPAR FORTSÄTTER ATT ÖKA

Om man tittar på användandet av betal-appar över tid syns stora skillnader.
För nio år sedan var det i stort sett ingen som föredrog betal-appar i samband
med torghandel (0%) och parkering (1 %), i år svarar ungefär varannan att
de gör det. 2013 föredrog endast tre procent betal-appar vid betalning till en
vän, i år svarar nio av tio att de gör det (89 %), något vi tidigare benämnt
som ”Swish-effekten”.

ANVÄNDANDET AV KONTANTER FORTSÄTTER ATT MINSKA

Användandet av kontanter fortsätter att minska i alla betalsituationer. Det är en
trend vi sett under en längre tid och som alltså verkar hålla i sig. Störst förändring
ser vi när det kommer till torghandel och betalning till en vän. Där har andelen
som föredrar kontanter minskat med 66 respektive 49 procentenheter sedan 2013.
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VAR TREDJE VILL INTE HA SPARAD INFORMATION FÖR SMIDIGARE
ONLINE-KÖP

Trots att förifylld information gör att man slipper skriva in betalinformation
för hand svarar var tredje att de inte vill ha någon information förifylld
överhuvudtaget (34 %). Lika många kan dock tänka sig att ha sin
kontaktinformation ifylld (34 %). Det är något av en generationsfråga. De yngre
respondenterna kan i större utsträckning än de äldre tänka sig att ha olika typer
av information sparad.

VAR TREDJE SVENSK HAR AVBRUTIT ETT ONLINEKÖP DEN
SENASTE MÅNADEN

Nästan var tredje svarar att de har avbrutit ett köp under de senaste 30 dagarna
(30 %). De flesta har gjort det i samband med e-handel (95 %). Den vanligaste
anledningen till att man avbröt sitt senaste köp var för att man ångrade sig
under köpet, 44 procent svarar det. Det är främst män mellan 30 och 49 år som
avbrutit köp.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER
När vi summerar svenskarnas
betalvanor under de senast nio åren
syns dramatiska förändringar. Vissa
av dessa förändringar illustreras i
grafen nedan. Den kan se svårtydd
ut vid första anblick men är inte
så komplicerad. Den visar hur
användandet av kontanter i olika
betalsituationer stadigt har sjunkit
medan användandet av betal-appar
i samma situationer har ökat. Där
axlarna för kontantanvändandet
respektive användandet av betalappar möts har ett skifte inträffat.
Där har användandet av betalappar gått om kontantanvändandet.
Skiftet inträffade först i samband med
betalning till en vän, vilket är en
direkt effekt av Swish. Kort därefter
kom motsvarande skifte i samband
med parkering som kan förklaras
av den uppsjö av nya betal-appar
som lanserats, såväl kommunala
som privata. Något år senare skedde
samma typ av skifte även i samband

”

med torghandel. Även det skiftet kan
förklaras av Swish som då i större
utsträckning började användas av
företag och organisationer.

Med den nya
självutcheckningstrenden
kommer vi troligtvis
se en ännu större
ökning av betal-appar
i butik redan i nästa
års undersökning. Då
kommer kontanter att
användas minimalt i
alla betalsituationer.

Det
finns
fortfarande
flera
betalsituationer där betal-appar
används i relativt liten utsträckning,
som vid e-handel, hyra, restaurang
och i butik. Som vi kunde se tidigare
i rapporten har det i år skett en unik
händelseutveckling där andelen
som föredrar betal-appar för första
gången gått om andelen som föredrar
kontanter i samtliga betalsituationer.
Den förändringen kommer av att fler
föredrar betal-appar i butik. Med
den nya självutcheckningstrenden
kommer vi troligtvis se en ännu
större ökning av betal-appar i butik
redan i nästa års undersökning. Då
kommer kontanter att användas
minimalt i alla betalsituationer,
något som allt mer påminner om ett
kontantlöst samhälle.

ANVÄNDANDE AV BETAL-APPAR OCH KONTANTER

89 %

83 %
Torgh
a

ndel

55 %
38 %
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SAMARBETET
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.

LOOMIS—PAY®

LOOMIS—PAY® erbjuder en allt-i-ett-lösning med både kassa och betalningar
som hjälper handlare, restauranger och butiker att driva och växa sitt företag.
Betalningslösningen är den första heltäckande tjänsten som låter företag
hantera kontanter, kort och mobilbetalning genom en och samma leverantör.
LOOMIS—PAY® grundades 2020 och är ett helägt dotterbolag till Loomis AB.
Huvudkontoret är i Stockholm och bedriver verksamhet i Danmark och Sverige.
I januari 2021 var över 500 handlare anslutna till LOOMIS—PAY®.

WALLEY

Walley är inte bara en leverantör av betallösningar, utan en strategisk partner
som hjälper nordiska handlare att optimera sina försäljningskanaler. Genom
flexibla betalsätt, anpassade kundresor och långsiktiga partnerskap bidrar
Walley till ökad lönsamhet och tillväxt på de nordiska marknaderna.
Walley Checkout är utvecklad med fokus på kundupplevelsen. Med
miljontals befintliga kundprofiler möjliggörs snabb identifiering, anpassade
leveransalternativ och alltid de mest relevanta betalsätten. Det ger dig bäst
förutsättningar för ökad försäljning och fler nöjda kunder.
Walley är ett varumärke inom Collector Bank som erbjuder finansiella lösningar
för företag och privatpersoner.
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TRIVEC

Trivec är en ledande leverantör av kassasystem till den europeiska marknaden
för restaurang, bar, nattklubb och hotell. Våra lösningar förenklar och
optimerar betalningen samt underlättar styrningen av verksamheten. I Trivecs
produkterbjudande ingår kassasystem, kortterminaler, mobila order- och
betallösningar, och dryckessystem, med flexibla alternativ för integration med
bokning, ekonomi, personal, inköp och lagersystem. Trivec grundades 1993 och
har över 8000 kunder runt om i Europa och kontor i Sverige, Danmark, Norge,
Belgien och Frankrike. Läs mer på www.trivec.se

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

