SVERIGE
BETALAR
2020
Svenska folkets attityder till
betalmetoder och betaltjänster

BAKGRUND
Sverige har länge setts som ett av de mest progressiva länderna när det kommer
till utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle. Utvecklingen av de nya digitala
betalmetoderna har gått snabbt, för snabbt enligt vissa. Under de senaste tio
åren har vi sett en explosion av antalet nya betaltjänster. Vissa har lanserats
med stora ambitioner, för att avvecklas några år senare. Andra har kommit att
bli så självklara att vi knappt kan minnas tiden utan dem. Teknisk utveckling
i form av Artificiell Intelligens, Near Field Communication och biometrisk
autentisering möjliggör helt nya typer av betaltjänster. I kombination med det
nya betaltjänstdirektivet (PSD2) som tillgängliggör bankernas data för nya
betaltjänstleverantörer har landskapet för betalningar förändrats fundamentalt.

”

Landskapet för
betalningar
har förändrats
fundamentalt.

För att kunna förstå hur den tekniska utvecklingen påverkar svenskarnas
betalvanor har vi på Insight Intelligence tillsammans med Coop och Svensk
Handel för åttonde året i rad genomfört en riksomfattande attitydundersökning.
Resultatet finns sammanfattat i denna rapport och visar hur våra
betalbeteenden förändrats de senaste åren och hur vi ser på utvecklingen mot det
kontantlösa samhället.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
De betaltjänster som svenskarna
främst säger sig använda är
Swish (94 %), Klarna (84 %) och
Mastercard (83 %). De representerar
tre olika betalmetoder (betal-app,
fakturatjänst och kort) som dominerar
olika typer av betalsituationer.
Kort är ohotad som betalmetod
i samband med butiksköp och
restaurangbesök. Där använder fler
än åtta av tio kort. Fakturatjänster
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har
blivit
den
dominerande
betalmetoden i samband med
e-handel. I samband med e-handel
svarar nu varannan att de använder
fakturatjänster, jämfört med 28
procent som använder kort. Betalappar har vunnit mark inom flera
betalsituationer. I samband med
torghandel dominerar betal-appar
sen något år tillbaks (50 %) liksom
i samband med betalning till en vän
(89 %) och vid parkering (45 %).

Att användandet av kontanter
minskar är ingen direkt nyhet.
Däremot kan vi se att majoriteten
av svenskarna nu är positiva till
utvecklingen mot det kontantlösa
samhället (56 %). Denna inställning
är dock fortfarande väldigt mycket
en generationsfråga där de äldsta
respondenterna är negativa och de
yngsta är positiva.

Tio
procent
svarar
att
Coronapandemin har påverkat deras
betalvanor. Bland de tio procenten
svarar de flesta att de börjat
använda kontaktlösa betalningar i
större utsträckning.
I årets undersökning har vi tittat
närmare på inställningen till att
handla på kredit och kan se att
majoriteten är negativa till det (64
%). De flesta säger sig sällan eller
aldrig handla på kredit (77 %).

Vi har också frågat om hur man ser på
betalningar genom ny teknik i form
av Artificiell Intelligens och smarta
högtalare. Sammanfattningsvis kan
vi konstatera att intresset är lågt.
Endast tre procent av svenskarna
kan tänka sig att koppla sitt kort eller
betalkonto till en smart högtalare för
att kunna beställa och betala för
olika saker genom röstaktivering. De
flesta är också negativa till att låta
AI analysera ens betalningar och köp
för att genom det bli erbjuden bättre
betallösningar och köpupplevelser.

Eftersom det varit mycket tal om
Facebooks nya blockchain-baserade
betaltjänst Libra ställde vi också en
fråga om det. Ingen är exalterad
över denna kommande betaltjänst.
Endast tre procent är positiva och
49 procent är negativa. Generellt
är intresset att betala direkt genom
sociala medier väldigt lågt. Om
man ser reklam för någonting som
man vill köpa på sociala medier vill
man hellre bli slussad vidare till en
extern webbutik.

”

Att användandet av kontanter minskar är ingen
direkt nyhet. Däremot kan vi se att majoriteten av
svenskarna nu är positiva till utvecklingen mot det
kontantlösa samhället.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med Coop och Svensk Handel.
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 2020 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade,
riksrepresentativa webbpanel. Svarsfrekvensen var 31 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 och Klarna
de betaltjänster som
svenskarna främst
säger sig använda.

På den återkommande frågan
om kännedom och användande
för olika betaltjänster lägger vi
varje år till eller tar bort olika
alternativ. Det gör vi eftersom vissa
betaltjänster helt enkelt försvinner
från marknaden och andra lanseras.
Kriterierna för de betaltjänster som
finns med bland alternativen är att
de är betaltjänstvarumärken som
privatpersoner möter i sin vardag. I
årets undersökning har vi för första
gången lagt till de stora kortföretagen
men också nyare betaltjänster som
Rocker och Swedbank Pay.
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Liksom tidigare år är Swish (94 %)
och Klarna (84 %) de betaltjänster
som svenskarna främst säger sig
använda. Användandet av Swish har
ökat med två procentenheter under
det senaste året vilket faller inom
felmarginalen och inte kan säkerställas.
Användandet av Klarna har ökat
med fem procentenheter under samma
period. Mastercard (83 %) och Visa
(52 %) tar sig in som bubblare på
tredje respektive fjärde plats.
Användandet av PayPal är i stort
sett oförändrat (31 %) medan Qliro

ökar något, från 16 procent förra året
till 20 procent i år. Användandet av
Apple Pay (8 %) och Trustly (8 %)
ökar med respektive 4 procentenheter
sedan förra året.
Liksom tidigare år kan vi se att
användandet av Bitcoin i stort sett är
obefintligt, trots att drygt åtta av tio
känner till betalformen (84 %).
Ingen säger sig använda Amazon
Pay och en procent säger sig använda
den nya betaltjänsten Rocker.

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

Swish

Klarna

Mastercard

Visa

Känner till, men använder inte

Känner inte till

Tveksam, vet ej

94 %

6%

0%
0%

84 %

15 %

1%
0%

83 %

16 %

0%
0%

52 %
47 %

1%
0%
31 %

PayPal

60 %

8%

2%

20 %
Qliro

26 %

52 %

2%
8%
Apple Pay

59 %

31 %

2%
8%

18 %

Trustly

70 %

4%
6%
American Express

1%

87 %

6%
6%

PayEx

39 %

3%
4%

52 %

26 %

Swedbank Pay

67 %

3%
3%

45 %
49 %

Samsung Pay

3%
2%
Bitcoin

1%
Rocker

84 %

13 %

2%
6%

91 %

3%
0%
Amazon Pay

3%

28 %

69 %
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HUR CORONAPANDEMIN
PÅVERKAT BETALVANOR
Det har talats om att utvecklingen
mot det kontantlösa samhället har
accelererat under coronapandemin
då färre vill hantera kontanter och
istället vill ”blippa” sina betalningar
med kontaktlösa kort. Vi frågade
hur man anser att ens betalvanor
påverkats. En av tio svarar att de

”

har förändrat sitt betalbeteende som
följd av coronapandemin (10 %). Det
är främst de äldsta respondenterna
som svarar att de har gjort det
(18 %). Bland kvinnor mellan 65
och 74 år svarar 23 procent att de
gjort det.

En av tio svarar att de har förändrat sitt
betalbeteende som följd av coronapandemin.

HAR CORONAPANDEMIN
FÖRÄNDRAT VILKA
BETALMETODER DU ANVÄNDER?

2%

10 %

Tveksam,
vet ej

Ja

88 %
Nej
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Vi ställde också en följdfråga till de
som svarat att de påverkar deras
betalvanor, vilka betalvanor de
använder sig mer av som följd av
coronapandemin. Av de drygt 100
svaren kan vi se att det främst är

kontaktlösa betalningar som ökat
(55 %), följt av betal-appar (53 %).
När det kommer till kontaktlösa
betalningar är ökningen betydligt
större bland de yngsta respondenterna
(63 %) än bland de äldsta (39 %).

De äldsta däremot säger sig ha ökat
sitt kortanvändande (60 %) i nästan
dubbelt så stor utsträckning som de
yngsta (32 %). Basen av respondenter
är dock så liten så att det är svårt att
dra några större slutsatser kring det.

VILKEN/VILKA BETALMETODER ANVÄNDER DU DIG MER AV, SOM EN FÖLJD AV CORONAPANDEMIN?
Kontaktlösa betalningar (betalningar som
man ”blippar” mot en betalterminal)

55 %
53 %

Betalappar för smartphones (t.ex. Swish)

47 %

Kort

45 %

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

28 %

Betalning i webbutik via internetbank

10 %

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

7%

Kontanter
Virtuella valutor (t.ex. Bitcoin eller Ethereum)

1%

Ingen av ovanstående

1%
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HUR CORONAPANDEMIN PÅVERKAT BETALVANOR

Bland samma tio procent som förändrat sina betalvanor under pandemin svarar
majoriteten att de använder sig mindre av kontanter (73%). Det är främst de
äldre respondenterna som svarar det.

VILKEN/VILKA BETALMETODER ANVÄNDER DU DIG MINDRE AV, SOM EN FÖLJD AV CORONAPANDEMIN?

73 %

Kontanter

21 %

Kort
Virtuella valutor (t.ex. Bitcoin eller Ethereum)
Gireringar (t.ex. bankgiro, autogiro, plusgiro)
Betalning i webbutik via internetbank
Betalappar för smartphones (t.ex. Swish)

6%
4%
3%
1%

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

2%

Kontaktlösa betalningar (betalningar som man
”blippar” mot en betalterminal)

2%
10 %

Ingen av ovanstående
Tveksam, vet ej

2%
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MOBILA BETALNINGAR
Andelen svenskar som svarar att
de ibland eller alltid använder
sin mobiltelefon för att betala
i fysisk butik har minskat med
fem procentenheter det senaste
året, från 32 procent förra året till
27 procent i år. Det är ett trendbrott
från föregående år som kan ha att

”

göra med coronapandemin vilket fått
konsumenter att i större utsträckning
välja kontaktlösa kortbetalningar,
något som också påverkats av att
taket för en kontaktlöst kortbetalning
höjdes i april. Samtidigt är det en
liten ökning som gör det svårt att
dra för stora växlar på resultatet.

Andelen svenskar som svarar att de ibland eller alltid
använder sin mobiltelefon för att betala i fysisk butik
har minskat med fem procentenheter det senaste året.

16

Samtidigt ökar andelen som svarar
att de aldrig använder mobilen
för att betala i fysisk butik med
sju procentenheter under samma
period. Det är framförallt de äldsta
respondenterna som svarar att de
aldrig gör det (72 %).

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

2018

2019

2020

67 %
62 %
59 %
59 %

30 %
24 %
23 %
19 %

17 %

3% 3% 2% 3%
Ja, alltid

I årets undersökning kompletterade
vi med en fråga om vilken betaltjänst
man oftast använder när man
betalar med mobilen i fysisk butik.
Frågan ställdes till de 27 procent

Ja, ibland

Nej, aldrig

som svarade att de ibland eller alltid
gör det. Av de totalt 263 svaren
är Swish det, med råge, vanligast
förekommande. 143 personer svarar
det. På andra plats kommer Apple Pay

12 %

9%

5%

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

(43 svar) och på tredje plats
Samsung Pay (23 personer) och på
fjärde plats Mastercard (12 svar).
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KONTAKTLÖSA BETALNINGAR
som inte redovisas motsvarar de
som svarar att de inte har något
kontaktlöst kort. Resultaten för
2017-2019 har, för att matcha
2020 års frågeställning, räknats
om på hela allmänheten istället för
endast omfatta dem som har ett
kontaktlöst kort*.

Andelen som använder kontaktlösa
betalningar har mer än tredubblats
de senaste fyra åren, från 24 procent
2017 till 84 procent i år. De yngsta
respondenterna svarar i dubbelt
så stor utsträckning (64 %) som de
äldsta (31 %) att de alltid använder
kontaktlösa kort. De procentandelar

”

Andelen som använder kontaktlösa betalningar har
mer än tredubblats de senaste fyra åren.

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, alltid

Ja, ibland

Nej, aldrig

Tveksam, vet ej

48 %
36 %

34 %
19 %

16 %
8%
1% 2%

1%

2017

24%

4%

0%

2018

53%

69%

är ett kort som man endast håller mot en terminal?” Med följdfrågan ”Om möjligheten finns, använder du ditt
kontaktlösa betalkort när du betalar i en fysisk butik?”

1% 2%

0%

2019

* föregående års frågeställning innefattade kontrollfrågan ” Har du ett kontaktlöst betalkort? Ett kontaktlöst betalkort

18

34 %

33 %

2020

84%
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KONTAKTLÖSA BETALNINGAR

Förra året adderade vi en fråga
om andra typer av kontaktlösa
betalningar, utöver de som görs
genom mobiltelefon eller kort. Det
gjorde vi eftersom kontaktlösa,
nfc-baserade betaltjänster överlag
spås öka. När vi i år följde upp på
frågan är det fortfarande få som
svarar att de använder andra typer
av kontaktlösa betalningar utöver
kort eller telefon (10 %). Man kan
spontant se en förklaring i att utbudet

vana som inte etablerats, att man
inte ser något värde i att betala
så, eller att man helt enkelt inte är
bekväm med att använda den typen
av kontaktlösa betalningar.

för denna typ av betaltjänster
fortfarande är begränsat i Sverige.
Samtidigt är andelen som svarar
att de inte äger något som ger dem
möjlighet att betala så, hälften så stor
i år (21 %) som förra året (45 %).

Det finns en målgrupp som sticker
ut i sammanhanget, män mellan 50
och 64 år. Bland dem svarar hela
20 procent att de ibland eller ofta
använder det, vilket är dubbelt så
stor andel som genomsnittet (10 %).

Med andra ord ökar andelen som
har kontaktlösa betaltjänster (utöver
kort och telefon) medan andelen som
betalar med dem är oförändrad. Det
kan antingen bero på att det är en

HUR OFTA BETALAR DU KONTAKTLÖST UTAN ATT ANVÄNDA MOBILTELEFON ELLER KORT, GENOM
EXEMPELVIS EN SMART KLOCKA ELLER AKTIVITETSARMBAND?
2019

2020

68 %
47 %

45 %
21 %

4%

2%
Ofta
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6%

6%
Ibland

Aldrig

Äger inget som ger mig
den möjligheten

I årets undersökning kompletterade
vi med en fråga om det finns några
typ av kontaktlösa betalningar
som man skulle vilja använda sig
mer av. Detta för att kunna se en
eventuell efterfrågan i segmentet
”wearable pay” som inte tillgodosetts.
Var fjärde svarar att de skulle vilja
använda sig mer av kontaktlösa
betalningar via sin mobiltelefon
(24 %). En av tio skulle vilja betala
mer kontaktlöst via en klocka (10 %).

De som i störst utsträckning skulle
vilja betala mer kontaktlöst via sin
mobiltelefon är kvinnor mellan 16 och
30 år, bland dem svarar var tredje
att de skulle vilja det (33 %), vilket
alltså kan jämföras med var fjärde
i genomsnitt och 27 procent bland
män i samma ålder. Unga kvinnor är
den målgrupp som vi i tidigare års
undersökningar har kunnat konstatera
som de främsta användarna av nya
digitala betaltjänster.

Män är däremot mer intresserade
av att kunna betala med en klocka
(13 %) än kvinnor (7 %). Bland män
mellan 30 och 49 år svarar 16 procent
att de skulle vilja använda sig mer
av betalningar genom klocka.
Drygt varannan respondent svarar
att det inte finns det någon typ av
kontaktlös betalning som de skulle
vilja använda sig mer av (54 %) och
15 procent svarar ”tveksam, vet ej”.

”

Var fjärde svarar
att de skulle vilja
använda sig mer
av kontaktlösa
betalningar via sin
mobiltelefon.

FINNS DET NÅGON TYP AV KONTAKTLÖSA BETALNINGAR SOM DU SKULLE VILJA ANVÄNDA DIG MER AV?

24 %

Ja, mobiltelefon

10 %

Ja, klocka
Ja, armband

2%

Ja, nyckel/nyckelring

2%

Ja, smycken

1%

Ja, kläder

1%

Ja, annat. Vad?

1%
54 %

Nej
Tveksam, vet ej

15 %
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ATT GODKÄNNA
BETALNINGAR
Förra året trädde nya EU-direktiv
i kraft kopplat till verifieringar
av betalningar. När vi i årets
undersökning följer upp på frågan
om hur man föredrar att verifiera
sina betalningar har vi adderat två
alternativ, ansiktsigenkänning och
”Freja ID”. Av resultaten syns inga
större skillnader. Åtta av tio föredrar
att verifiera sina betalningar genom
mobilt bank-id (81 %) och drygt fyra
av tio föredrar pin-kod (42 %). Det

är något färre som svarar att de
föredrar pin-kod men skillnaden är
för liten för att säkerställa statistiskt.
Kvinnor föredrar i större utsträckning
(86 %) än män (76 %) att verifiera sig
med mobilt bank-id. Bland kvinnor
mellan 65 och 74 år svarar var
fjärde att de föredrar säkerhetsdosa
(25 %), vilket kan jämföras med
det allmänna genomsnittet på
åtta procent.

”

Åtta av tio föredrar
att verifiera sina
betalningar genom
mobilt bank-id.

HUR FÖREDRAR DU ATT VERIFIERA/GODKÄNNA DINA BETALNINGAR?
2019

2020

80 %
81 %

Mobilt Bank-ID

46 %
42 %

PIN-kod
Tumavtryck

9%
9%

Säkerhetsdosa

9%
8%
7%
7%

Att visa legitimation
Ansiktsigenkänning
Digitalt verifieringssystem som t.ex. 3D-Secure
Att signera ett kvitto
Freja eID
Tveksam, vet ej

0%

6%

4%
3%
1%
1%
0%
0%
1%
2%
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BETALNINGAR KOPPLAT
TILL BETALSITUATIONER
Eftersom betalpreferenser är så
beroende av vilken betalsituation
man är i, har vi sedan vi började
genomföra våra undersökningar
haft med en matris kopplat till just
det. 2013 var kortbetalning den
betalmetod som svenskarna föredrog
i fem av åtta betalsituationer. Idag
är kortbetalning endast dominerande

”

i tre betalsituationer (restaurang och
vid butiksköp med såväl höga som
låga belopp). Det är lika många
betalsituationer som nu betalappar dominerar i. Vid torghandel
exempelvis, där kort tidigare
dominerat svarar nu varannan att
de främst föredrar betal-appar. Vid
torghandel är det nu endast var

Andelen som föredrar fakturatjänster i
samband med e-handel fortsätter att öka.

24

fjärde som föredrar kort (25 %).
Samma utveckling ser vi inom
parkering som tidigare också
dominerats av kortbetalningar men
där nu 45 procent föredrar betalappar jämfört med motsvarande 36
procent som föredrar kort.

Följande förändringar kan vi se bara under det senaste året.

E-HANDEL

BETALNING TILL EN VÄN

Andelen som föredrar fakturatjänster i samband med
e-handel fortsätter att öka, med nio procentenheter under
det senaste året. Det kan förklaras av att användandet
av Klarna ökar överlag. Samtidigt minskar andelen
som föredrar kortbetalning vid e-handel, från 33 procent
förra året till 28 procent i år.

Andelen som föredrar betal-appar fortsätter också att
öka i samband med betalning till en vän. I år svarar 89
procent att de gör det jämfört med 85 procent förra året.
Denna utveckling, som gått otroligt snabbt de senaste
åren, har vi tidigare kallat för en ”Swish-effekt”.

PARKERING

TORGHANDEL

I samband med parkering fortsätter andelen som
föredrar betal-appar att öka, från 39 procent förra året
till 45 procent i år.

Även vid torghandel fortsätter andelen som föredrar
betal-appar att öka, med hela 12 procentenheter bara
under det senaste året.

RESTAURANG

HYRA/RÄKNINGAR

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader i
betalpreferenser vid restaurangbesök från förra året.

Inte heller vid hyra/räkningar finns några skillnader i
betalpreferenser under det senaste året.

BUTIK

Betalpreferenserna vid butiksköp har inte förändrats
nämnvärt. Där är kortbetalning fortfarande ohotad
och totalt dominerande som betalmetod. Den enda
riktiga skillnad vi kan se från förra året är att
kontantanvändningen vid butiksköp i samband med
mindre belopp har minskat med sex procentenheter, från
16 procent förra året, till tio procent i år.
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BETALNINGAR KOPPLAT TILL BETALSITUATIONER

VID VILKA BETALTILLFÄLLEN FÖREDRAR DU RESPEKTIVE BETALMETOD?

50 89 %
28 %

45 %

92 % 36 %

11 %
50 %
4

5 %82 %
0
89 %
25 %
7%
1% 0%
21 %
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0

0%
14 %

0%

Betalning till en vän

3%
Torghandel/marknad

1%
0%
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0% 0%

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

Restaurang

2%

0%

E-handel
Parkering
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0%
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0%
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BETALNINGAR VIA
SOCIALA MEDIER

Tekniken inom digital annonsering
och e-handel utvecklas ständigt. Vi
får nu riktade annonser i våra sociala
medieflöden för produkter som är
baserade på vilka hemsidor vi besökt
eller andra digitala fotspår. Vi ville i
årets undersökning höra hur man ser
på betalning via sociala medier.
Tidigare års undersökningar har
visat att en av nyckelfaktorerna
för uppskattade betallösningar är
smidighet. När det kommer till
sociala medier verkar det dock inte
prioriteras. 75 procent svarar att de
hellre vill bli förflyttade till en extern
webbutik när de handlar på sociala
medier, snarare än att genomföra
köpet direkt där (8 %). Det handlar
troligtvis om att man känner sig
otrygg med sociala medier som
en betalplattform.

TÄNK DIG ATT DU SER EN
ANNONS FÖR EN VARA I DINA
SOCIALA MEDIER SOM DU VILL
KÖPA. SKULLE DU FÖREDRA
ATT GENOMFÖRA KÖPET
DIREKT VIA SOCIALA MEDIER
ELLER ATT BLI FÖRFLYTTAD
TILL EN EXTERN WEBBUTIK?

17 %

8%

Tveksam,
vet ej

Genomföra köpet
direkt i sociala medier

75 %
Bli förflyttad till en
extern webbutik
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”

75 procent svarar att de
hellre vill bli förflyttade
till en extern webbutik
när de handlar på
sociala medier, snarare
än att genomföra köpet
direkt där.

När det kommer till betalningar via
sociala medier har det länge talats
om Facebooks betaltjänst Libra. Det
är en blockchain-baserad betaltjänst
som förväntas lanseras i december i
år (vilket många inte ser som troligt).
Tanken är att man ska kunna betala
genom sociala-medier som Whats
App och Messenger, direkt genom

textmeddelanden. Libra har mött en
hel del kritik kopplat till bland annat
risk för bedrägeri, penningtvätt och
bristande säkerhet.
På frågan hur man känner inför
Facebooks Libra-valuta ser vi en
enorm skepsis. Ingen svarar att de är
exalterade (0 %) eller att de känner

sig trygga (0 %) och endast tre
procent säger sig vara positiv till det.
I våra tidigare undersökningar har vi
kunnat se att folk generellt är emot
kryptovalutor, vilket säkert spelar in
i resultaten, men i detta fall handlar
det troligtvis mycket om att det är
Facebook som står bakom och att
betalningarna sker via sociala medier.

FACEBOOK PLANERAR ATT LANSERA DERAS NYA DIGITALA VALUTA ”LIBRA” SOM KOMMER ATT GÖRA DET
MÖJLIGT ATT BETALA DIREKT GENOM MEDDELANDEN I SOCIALA MEDIER. VILKET/VILKA AV FÖLJANDE ORD
BESKRIVER BÄST DIN KÄNSLA NÄR DU TÄNKER PÅ DET?

EXALTERAD

OBRYDD

TRYGG

OTRYGG

0%

24 %

0%

34 %

POSITIV

NEGATIV

3%

49 %

TVEKSAM,
VET EJ

14 %

”

På frågan hur man
känner inför Facebooks
Libra-valuta ser vi en
enorm skepsis.
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ATT HANDLA PÅ KREDIT

”

Majoriteten av
svenskarna är negativa
till att handla på kredit.

För att förhindra ökade kreditskulder
bland privatpersoner trädde en ny lag i
kraft den första juni i år. Lagen innebär
att kreditbetalning inte får främjas av
e-handlare utan ska listas i en anpassad
ordning när man checkar ut. Vi har
i årets undersökning tittat närmare
på hur svenskarna ser på att handla
på kredit.

Majoriteten, närmare bestämt drygt
sex av tio (64 %) är negativa till
det. Var tredje är positiv (33 %).
Män mellan 16 och 29 år är de som
i störst utsträckning är negativa till
kreditbetalning (73 %). Överlag kan
vi se att de yngsta respondenterna är
mer negativa till att handla på kredit
(71 %) än vad de äldsta är (59 %).

Äldre män är de som är mest positiva
till att handla på kredit.
Intressant att notera är att samtidigt
som majoriteten av svenskarna är
negativa till att handla på kredit
ökar andelen som handlar på faktura
i samband med e-handel.

HUR POSITIV ELLER NEGATIV ÄR DU TILL ATT HANDLA PÅ/ MED KREDIT? MED KREDIT MENAR VI ATT DU
BETALAR VID ETT SENARE TILLFÄLLE, EFTER SJÄLVA KÖPET

30 %

34 %
25 %

8%

Mycket negativ

30

Ganska negativ

Ganska positiv

Mycket positiv

3%
Tveksam, vet ej

HUR OFTA HANDLAR DU PÅ/MED KREDIT?

41 %

36 %

18 %
3%
Aldrig

Sällan

77%

De flesta säger sig sällan eller aldrig
handla på kredit (77 %). Var femte
säger sig göra det ofta eller alltid (21 %).
Män mellan 50 och 64 år (27 %)
samt kvinnor mellan 30 och 49 år
(28 %) är de som i störst utsträckning
säger sig göra det ofta eller alltid.
Boende i Stockholmsområdet handlar
också i större utsträckning på kredit
(27 %). Vi kan också se en skillnad
beroende på utbildningsnivå. De som
har en eftergymnasial utbildning

Ofta

1%

Alltid

Tveksam, vet ej

21%

handlar i större utsträckning på
kredit (25 %) än de som har
grundskoleutbildning (11 %) eller
gymnasieutbildning (19 %).
De åldersmässiga skillnaderna är inte
jättestora men vi man kan se att de
äldsta och yngsta respondenterna
säger sig handla på kredit i
mindre utsträckning än de mellan
30 och 64 år.

JAG HANDLAR OFTA ELLER
ALLTID PÅ KREDIT

18 %

16-29 år

23 %

30-49 år

24 %

19 %

50-64 år 65-74 år
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OROSMOMENT VID
BETALNINGAR
Varje gång man betalar utsätter
man sig för någon form av risk. För
att få en bättre förståelse för vad som
främst oroar folk i samband med
betalningar frågade vi just det. Till
att börja med kan vi konstatera att
endast tolv procent svarar att de
aldrig oroar sig vilket betyder att de
flesta har någon form av oro kopplat
till betaltillfället. Det som flest oroar
sig för i samband med betalningar
är att ens betaluppgifter ska kapas
av kriminella. Det är en oro som
sannolikt till stor del påverkas av den
omfattande mediala rapporteringen
om ”skimming” och andra typer

av relaterade bedrägerier. Att
betalningen ska hänga upp sig av
tekniska skäl är det också många
som oroar sig över (44 %). På tredje
plats i listan kommer oron för att
information om vad man betalat för
sparas och används utan ens vetskap
(37 %). Att betalningen inte ska gå
igenom för att det saknas pengar
på kontot är det främst de yngsta
som svarar (12 %). Kanske något
oväntat svarar var fjärde av de
äldsta respondenterna att de aldrig
är oroliga (24 %) vilket kan jämföras
med motsvarande nio procent bland
de yngsta.

”

Det som flest oroar sig
för i samband med
betalningar är att ens
betaluppgifter ska
kapas av kriminella.

VAD, OM NÅGOT, OROAR DU DIG MEST FÖR NÄR DU GENOMFÖR EN BETALNING?

54 %

Att mina betaluppgifter kapas av kriminella
Att betalningen hänger upp sig av tekniska skäl
och jag är osäker på om köpet gått igenom

44 %

Att information om vad jag betalat för sparas
och används av företag utan att jag vet om det

37 %
15 %

Att jag inte får något kvitto för min betalning
Att betalningen görs via faktura som inte
kommer fram

9%

Att betalningen inte ska gå igenom för att det
saknas pengar på kontot
Annat, vad?

6%
1%
12 %

Jag är aldrig orolig
Tveksam, vet ej

3%

33

BETALNINGAR KOPPLAT
TILL AI OCH SMARTA
HÖGTALARE
Utvecklingen
inom
Artificiell
Intelligens
(AI)
påverkar
de
flesta delar av samhället, så även
betalmarknaden. Inom banksektorn
har AI främst använts till
riskanalys och för att kunna förutse
bedrägerier. För konsumenter kan
AI komma att användas för att
spara kontoinformation kopplat till
ens ansikte så att man kan betala
genom ansikts-scanning. Det kan
också handla om att röstassistenter/
smarta högtalare får tillgång till ens
kontoinformation så att man helt
enkelt kan säga vad man vill köpa.
De flesta svenskar kan inte tänka sig
att betala genom smarta högtalare
(85 %). Det är endast tre procent som
svarar att de kan tänka sig det. Det
är främst män mellan 30 och 49 år

som svarar att de kan tänka sig det
(8 %). Att så få kan tänka sig att
betala med hjälp av röstassistenter
kan dels bero på att tekniken inte är
etablerad än och man har svårt att
se hur det ska ske i praktiken, men
framförallt handlar det sannolikt om
att man inte känner något förtroende
för tekniken kopplat till betalningar.
Majoriteten av svenskarna är också
negativa till att låta AI analysera
betalningar i syfte att kunna erbjuda
bättre betallösningar eller förbättrade
köpupplevelser (69 %). 16 procent
är försiktigt positiva till det. Unga
män är mest positiva till det. Bland
män mellan 16 och 29 år svarar var
fjärde att de är ganska eller mycket
positiva (25 %).

SKULLE DU KUNNA TÄNKA
DIG ATT KOPPLA DITT KORT/
BETALKONTO TILL EN SMART
HÖGTALARE, FÖR ATT PÅ SÅ VIS
KUNNA BESTÄLLA OCH BETALA
FÖR OLIKA SAKER GENOM
RÖSTAKTIVERING? TILL EXEMPEL
I FORM AV ATT BE HÖGTALAREN
KÖPA MER TOALETTPAPPER,
BOKA EN TAXI M.M.

12 %

3%

Tveksam, vet ej

Ja

85 %
Nej

HUR KÄNNER DU INFÖR ATT LÅTA ARTIFICIELL INTELLIGENS ANALYSERA DINA BETALNINGAR OCH KÖP FÖR
ATT KUNNA ERBJUDA DIG BÄTTRE BETALLÖSNINGAR OCH KÖPUPPLEVELSER?

35 %

34 %

15 %

15 %
1%

Mycket negativ

Ganska negativ

69%

34

Ganska positiv

Mycket positiv

16%

Tveksam, vet ej

”

Majoriteten av svenskarna är negativa till att låta AI
analysera betalningar i syfte att kunna erbjuda bättre
betallösningar eller förbättrade köpupplevelser.
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SYNEN PÅ DET
KONTANTLÖSA SAMHÄLLET

Vår första undersökning om den
svenska betalmarknaden 2013 tog
avstamp i kontanternas försvinnande
och debatten om utvecklingen
mot ”det kontantlösa samhället”.
Vi har sedan dess kunnat följa hur
attityderna till kontanter förändrats.
I år ville vi återigen ta tempen
på frågan.

2013 kunde vi se en övergripande
negativ inställning till utvecklingen
mot det kontantlösa samhället.
När vi i år frågar hur man ser på
det är majoriteten av svenskarna
positiva (56 %). I storstadsregionerna,
Stockholm, Malmö och Göteborg
är man betydligt mer positiv till
utvecklingen mot ett kontantlöst

samhälle än i resten av landet.
De som har en universitets-eller
högskoleutbildning är också mer
positiva till utvecklingen mot ett
kontantlöst samhälle (64 %) än de som
har en grundskoleutbildning (44 %)
eller gymnasieutbildning (54 %).

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

39 %
23 %

17 %

16 %

4%
Mycket negativ

Ganska negativ

39%
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Ganska positiv

Mycket positiv

56%

Tveksam, vet ej

negativa (55 %) än de yngsta (29 %).
Det är stora skillnader som stämmer
överens med vad vi kunnat se tidigare
och som går i linje med kritiken mot
att äldre har svårare att använda de
nya digitala betaltjänsterna.

Det finns också stora åldersmässiga
skillnader. De yngsta respondenterna
är betydligt mer positiva till
utvecklingen mot det kontantlösa
samhället (69 %) än de äldsta (40 %)
och de äldsta är betydligt mer

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

Negativ

69 %
63 %
57 %

55 %

48 %
40 %
29 %

16-29 år

34 %

30-49 år

50-64 år

65-74 år

”

De yngsta
respondenterna är
betydligt mer positiva
till utvecklingen mot det
kontantlösa samhället
än de äldsta.
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SYNEN PÅ DET KONTANTLÖSA SAMHÄLLET

På frågan om hur mycket kontanter
man har på sig i samband med
intervjutillfället kan vi se att
nästan var tredje inte har några
kontanter alls. Det kan jämföras
med motsvarande åtta procent som
svarade det 2013. De som i störst
utsträckning svarar att de inte har
några kontanter är kvinnor mellan
16 och 29 år. 40 procent av dem

svarar det vilket kan jämföras med
14 procent av kvinnor mellan 65 och
74 år, men också med 30 procent av
män i samma åldersgrupp.
Sammanfattningsvis kan vi bekräfta
utvecklingen mot ett kontantlöst
samhälle som de flesta unga ser
som positivt men som äldre ser
som negativt.

HUR MYCKET KONTANTER HAR DU PÅ DIG?
2013

2020

50 %
38 %
31 %
17 % 18 %

12 %

8%

Inga
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Mindre än 50 kr

50-500 kr

8%

500-1000 kr

10 %
3%
Mer än 1000 kr

2%

1%

Tveksam, vet ej

SUMMERING AV RESULTAT
VAR TIONDE HAR FÖRÄNDRAT SINA BETALVANOR SOM FÖLJD AV
CORONAPANDEMIN

Relativt få svarar att de har förändrat vilka betalmetoder de använder som följd
av coronapandemin (10 %). Det är främst de äldsta respondenterna som svarar
att de har gjort det (18 %). Förändringen består främst i att fler använder sig mer
av kontaktlösa betalningar och betal-appar, och mindre av kontanter.

FÄRRE SÄGER SIG BETALA MED MOBILEN I FYSISK BUTIK I ÅR

Andelen svenskar som svarar att de ibland eller alltid använder sin mobiltelefon
för att betala i fysisk butik har minskat med fem procentenheter det senaste året,
från 32 procent förra året till 27 procent i år. Det är ett trendbrott från föregående
år som troligtvis har att göra med coronapandemin och att många butiker
har varit stängda. Samtidigt ökar andelen som svarar att de aldrig använder
mobilen för att betala i fysisk butik med sju procentenheter under samma period.

FLER ÄN ÅTTA AV TIO BETALAR KONTAKTLÖST

Andelen som använder kontaktlösa betalningar har mer än tredubblats
de senaste fyra åren, från 24 procent 2017 till 84 procent i år. De yngsta
respondenterna svarar i dubbelt så stor utsträckning (64 %) som de äldsta (31 %)
att de alltid använder kontaktlösa kort. Få betalar dock kontaktlöst med andra
betaltjänster än kort och telefon (10 %).

VAR FJÄRDE SVENSK VILL BLIPPA TELEFONEN MER

Var fjärde svarar att de skulle vilja använda sig mer av kontaktlösa betalningar
via sin mobiltelefon (24 %). En av tio skulle vilja betala mer kontaktlös via en
klocka (10 %). De som i störst utsträckning skulle vilja betala mer kontaktlöst via
sin mobiltelefon är kvinnor mellan 16 och 30 år, bland dem svarar var tredje att
de skulle vilja det (33 %), vilket alltså kan jämföras med var fjärde i genomsnitt
och 27 procent band män i samma ålder.
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AVBRUTNA KÖP

ÅTTA AV TIO FÖREDRAR MOBILT BANK-ID

Åtta av tio föredrar att verifiera sina betalningar genom mobilt bank-id
(81 %) och drygt fyra av tio föredrar pin-kod (42 %). Kvinnor föredrar i större
utsträckning (86 %) än män (76 %) att verifiera sig med mobilt bank-id. Bland
kvinnor mellan 65 och 74 år svarar var fjärde att de föredrar säkerhetsdosa (25 %),
vilket kan jämföras med det allmänna genomsnittet på åtta procent.

FÅ VILL BETALA GENOM SOCIALA MEDIER

75 procent svarar att de hellre vill bli förflyttade till en extern webbutik när
de handlar på sociala medier, snarare än att genomföra köpet direkt där (8 %).
Det handlar troligtvis om att man känner sig otrygg med sociala medier som
en betalplattform.

STOR SKEPSIS MOT FACEBOOKS PLANERADE KRYPTOVALUTA ”LIBRA”

På frågan hur man känner inför Facebooks Libra-valuta ser vi en enorm skepsis.
Ingen svarar att de är exalterade (0 %) eller att de känner sig trygga (0 %) och
endast tre procent säger sig vara positiv till det. I våra tidigare undersökningar
har vi kunnat se att folk generellt är emot kryptovalutor, vilket säkert spelar in i
resultaten, men i detta fall handlar det troligtvis mycket om att det är Facebook
som står bakom och att betalningarna sker via sociala medier.

MAJORITETEN AV SVENSKARNA ÄR NEGATIVA TILL ATT HANDLA
PÅ KREDIT

Majoriteten, närmare bestämt drygt sex av tio (64 %) är negativa till att handla
på kredit. Var tredje är positiv (33 %). Män mellan 16 och 29 år är de som i störst
utsträckning är negativa till kreditbetalning (73 %). Överlag kan vi se att de
yngsta respondenterna är mer negativa till att handla på kredit (71 %) än vad
de äldsta är (59 %). De flesta säger sig sällan eller aldrig handla på kredit (77 %).
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DE FLESTA ÄR NEGATIVA TILL AI-ANALYSER SAMT BETALNINGAR VIA
SMARTA HÖGTALARE

De flesta svenskar kan inte tänka sig att betala genom smarta högtalare (85 %).
Det är endast tre procent som svarar att de kan tänka sig det. Majoriteten är
också negativa till att låta AI analysera betalningar i syfte att kunna erbjuda
bättre betallösningar eller förbättrade köpupplevelser (69 %).

MAJORITETEN AV SVENSKARNA POSITIVA TILL DET
KONTANTLÖSA SAMHÄLLET

2013 kunde vi se en övergripande negativ inställning till utvecklingen mot det
kontantlösa samhället. När vi i år frågar hur man ser på det är majoriteten
av svenskarna positiva (56 %). I storstadsregionerna, Stockholm, Malmö och
Göteborg är man betydligt mer positiv till utvecklingen mot ett kontantlöst
samhälle än i resten av landet. Det finns också stora åldersmässiga skillnader.
De yngsta respondenterna är betydligt mer positiva till utvecklingen mot det
kontantlösa samhället (69 %) än de äldsta (40 %) och de äldsta är betydligt mer
negativa (55 %) än de yngsta (29 %).
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Sedan 2013 har vi kunnat se en
tydlig utveckling mot ett kontantlöst
samhälle. De senaste åren har vi
också kunna se en utveckling mot ett
kontaktlöst samhälle. Vad är nästa
steg i utvecklingen?
Med
tanke
på
de
senaste
årens
omfattande
nfc-baserade
infrastruktursatsningar är det ganska
säkert att säga att kontaktlösa
betalningar kommer att fortsätta att
växa. Sannolikt kommer vi att se fler
kontaktlösa betaltjänster som inte är
kortbaserade, som exempelvis genom
mobiltelefoner, aktivitetsarmband,
klockor och nyckelringar. Denna
typ av betalningar, som går under
namnet ”wearable pay”, är ett
naturligt steg i utvecklingen av
kontaktlösa kortbetalningar som
svenskarna känner sig relativt
trygga med.
Från kontantlöst till kontaktlöst
kan nästa utvecklingssteg vara
det som kallas ”social pay”, det vill
säga direktbetalningar som görs
via telefon eller sociala medier.

Exempel på ”social pay”-tjänster är
Swish, Apple pay, Snapcash och
Twitter buy. Ett annat exempel är
Facebooks kommande betaltjänst
Libra. Som vi kan se från årets
undersökning är många svenskar
skeptiska och rent av negativa till
Libra. Samtidigt är nästan alla
positiva till Swish, som faller inom
samma kategori av direktöverföringsbetalningar. Skillnaden i förtroende
kan dels bero på att det är stora
banker som står bakom Swish, jämfört
med ett privat sociala medierföretag
i fallet Libra. Den viktigaste faktorn
är dock känslan av trygghet
och säkerhet.

”

De betaltjänster som
inte får användarna
att känna sig trygga,
kommer inte att bli
framgångsrika.

I förra årets undersökning kunde vi
se att just säkerhet är den egenskap
som flest svenskar säger sig sakna hos
dagens betaltjänster. De betaltjänster
som inte får användarna att känna
sig trygga, kommer inte att bli
framgångsrika.
I
utvecklingen
mot ”sociala betalningar” som inte
nödvändigtvis har banker som
huvudmän, kommer säkerheten att
vara avgörande.
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SAMARBETET
COOP

Coop är en av Sveriges största dagligvarukedjor som levererar prisvärd, hållbar
matglädje och har mer än 800 butiker från Katterjokk i norr till Smygehamn i
söder. Coop har sedan 2008 erbjudit näthandel av mat och vår butik på coop.
se når drygt 60 procent av de svenska hushållen med hemleveranser och våra
matkassar går dessutom att hämta i alla våra butiker. Coop rankas som ett av
Sveriges mest hållbara varumärken och har störst andel ekologisk försäljning
i branschen.

SVENSK HANDEL

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges
handelsföretag. Vi är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom
parti- och detaljhandeln. Svensk Handel arbetar nationellt och internationellt –
för en värld med frihandel utan handelshinder. Vårt uppdrag är att stärka
handelns konkurrenskraft. Svensk Handel har 11 000 medlemsföretag med
sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma inom
parti- och detaljhandel, fysisk såväl som digital. Vi är den svenska handelns
arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden.
Svensk Handel är Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation.

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

