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Sammanfattning (1)

K O R T B E T A L N I N G A R  Ä R  D E T  K L A R T  V A N L I G A S T E  B E T A L N I N G S S Ä T T E T

Det betalsätt som svarande använder mest på veckobasis är betalkort (86 procent). 45 procent använder Swish och 18 procent 

använder kontanter på veckobasis. Användningen av olika betalsätt är till viss del en generationsfråga. De yngsta använder 

Swish i högre utsträckning än de äldsta, medan vi ser det motsatta mönstret för användningen av kontanter som betalsätt. 

Därutöver är det tydligt att kontanter används i högre grad av grundskoleutbildade och låginkomsttagare.

Kortbetalningar är även det dominerande betalsättet i butik. Nära åtta av tio (77 procent) svarar att de betalade med bankkort vid 

sitt senaste köp i butik, 10 procent med kreditkort och 8 procent med kontanter. Endast 1 procent betalade med Swish vid sitt 

senaste köp i butik, vilket tyder på att betalsättet fortfarande används i mycket liten omfattning vid köp i fysisk butik. När det gäller 

betalningar till privatpersoner är Swish den vanligaste metoden (84 procent).

A N V Ä N D N I N G  A V  K O N T A N T E R  M I N S K A R  O C H  S W I S H - B E T A L N I N G A R  Ö K A R

Hälften av de tillfrågade svarar att de har minskat användningen av kontanter under det senaste året. Den främsta anledningen till 

minskningen är att digitala betallösningar upplevs som enklare. Nära var tredje svarande uppger att minskningen av kontanter är 

en följd av coronapandemin. 

Fyra av tio uppger att de under samma period ökat sin användning av Swish. Ökningen är större bland höginkomsttagare 

(53 procent) jämfört med befolkningen som helhet. De vanligaste anledningarna till ökad användning av Swish rör enkelhet och 

trygghet medan drygt en av tio nämner coronapandemin som den viktigaste anledningen.  
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Sammanfattning (2)

N Ä R A  V A R A N N A N  S V E N S K  Ä R  N E G A T I V T  I N S T Ä L L D  T I L L  K O N T A N T E R ,  M E N  E N K L A R  

M A J O R I T E T  V I L L  Ä N D Å  H A  D E M  K V A R

Nio av tio svarande är positiva till digitala betalsätt (Swish, kortbetalningar). Nära hälften (45 procent) tycker att kontanter är ett 

dåligt betalsätt, 30 procent är positiva och 25 procent intar en neutral inställning. Det finns tydliga demografiska skillnader.

Motståndarna till kontanter är främst yngre, storstadsbor, högutbildade samt höginkomsttagare. Den generella inställningen bland

de negativa handlar om en osmidighet/hantering som kontanter medför, t.ex. att sedlar och mynt tar plats i plånboken, risk för rån, 

hygienaspekter etc.

Trots den negativa inställningen till kontanter som betalmedel vill nära sju av tio (68 procent) att kontanter ska finnas kvar som ett 

möjligt sätt att betala med, även i framtiden. Endast 12 procent vill ha ett helt kontantlöst samhälle. Även här finns tydliga 

demografiska skillnader. De som vill ha kvar kontanter är i högre utsträckning äldre, boende på landsbygden, grundskoleutbildade

samt låginkomsttagare. Den främsta anledningen till att man vill ha kvar kontanter handlar om rädsla för eventuella attacker mot

IT-system samt samhällets/personlig beredskap för kriser/krig.

Samtidigt svarar nästan en lika stor andel (65 procent) att de skulle kunna klara sig utan kontanter, så som samhället ser ut idag. 

De äldsta svarar i högre utsträckning (43 procent) än de yngsta (15 procent) att de inte skulle kunna klara sig utan kontanter. 

Detsamma gäller dem som inte har en smartphone och BankID.

Hälften tror att kontanter kommer att sakna praktisk betydelse inom en 20-årsperiod och 20 procent tror att det aldrig kommer att 

hända. Yngre tror i högre utsträckning än äldre att kontanter kommer att sakna praktisk betydelse.
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Sammanfattning (3)

G O D A  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  F Ö R  Ö K A D  A N V Ä N D N I N G  A V  D I G I T A L A  B E T A L S Ä T T

Omkring nio av tio svarande äger en smartphone, BankID och använder betaltjänster på internet/via smartphone. Kunskapen om 

användning av digitala betalningar är hög, 84 procent svarar att de aldrig behöver be om hjälp för att genomföra en digital 

betalning. Det finns dock tydliga demografiska skillnader där äldre, boende på landsbygden, grundskoleutbildade samt 

låginkomsttagare i högre utsträckning än övriga behöver hjälp. Av naturliga skäl är även behovet av hjälp större bland dem som 

saknar smartphone/BankID. Behovet bland dem som behöver hjälp är dock inte särskilt frekvent, 59 procent uppger att de endast 

behöver hjälp någon gång per år.

De tre vanligaste faktorerna som skulle kunna bidra till en ökad användning av digitala betalningssätt i framtiden anses vara att 

det blir säkrare även i tid av kris/krig (46 procent), ökad möjlighet till att skydda informationen (40 procent) samt att det blir svårare 

att betala med kontanter (40 procent). 

S V Å R A R E  A T T  B E T A L A  I  K O L L E K T I V T R A F I K E N  J Ä M F Ö R T  M E D  A N D R A  O F F E N T L I G T  

S U B V E N T I O N E R A D E  T J Ä N S T E R

Nio av tio anser att det är enkelt att betala för offentligt subventionerade tjänster som sjukvård, tandvård och receptbelagda 

läkemedel. Emellertid svarar 58 procent att det är enkelt att betala för kollektivtrafik, 22 procent uppger att det är svårt. De

svarande upplever att svårigheten när det gäller att betala för kollektivtrafik är att betal-/biljettsystemen ändrar sig ofta och inte är 

enhetliga i hela landet. Ofta krävs installation av diverse appar som upplevs krångliga att sätta sig in i och man har ofta bråttom 

att köpa biljett i samband med resa. 
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Sammanfattning (4)

F Å  I N N E H A R  D I G I T A L A  V A L U T O R

Kännedomen om olika digitala valutor är generellt låg, med undantag för Bitcoin där 93 procent svarar att de känner till valutan. 

Endast 6 procent svarar att de idag innehar någon digital valuta. Omkring åtta av tio innehar inte någon digital valuta och planerar 

inte heller att skaffa någon.
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Bakgrund
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B AK G R U N D  O C H  S Y F T E G E N O M F Ö R AN D E

Om undersökningen

Regeringen beslutade den 11 december 2020 att 

tillkalla en särskild utredare för att utreda statens roll på 

betalningsmarknaden. Kommittén har antagit namnet 

Betalningsutredningen.

Som en del i arbetet har Betalningsutredningen låtit 

genomföra en undersökning om svenska folkets 

betalningsvanor och synen på utvecklingen på 

betalningsmarknaden.

Undersökningen syftar till att ge utredningen ett 

underlag om svenska folkets betalningsvanor och 

uppfattningar om pågående förändringar på den 

svenska betalnings-marknaden. Undersökningen ska 

särskilt belysa faktorer som påverkar övergången till 

digitala betalsätt samt attityder till ”det kontantfria/-lösa 

samhället”.

Datainsamlingen har genomförts under perioden 

27 maj och 29 juni 2021 av Origo Group. 

Läs mer om Origo Group på www.origogroup.com. 

Projektledare på Origo Group: Henrik Brandes. 

Kontaktpersoner på Regeringskansliet: Fredrik Wiklund 

Bystedt, Katja Rehnberg och Ragnar Olofsson.
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M E T O D E N K ÄT

Om undersökningen

Datainsamlingen genomfördes med så kallad mixad 

metod. Syftet med denna metod är att nå ett 

representativt svarsunderlag för målgruppen genom att 

erbjuda respondenterna flera sätt att besvara enkäten. 

Först skickades ett missivbrev med inbjudan att besvara 

enkäten på webben, sedan skickades påminnelser med 

sms, därefter skickades en pappersenkät med 

svarskuvert och till sist gjorde telefonpåminnelser/ 

telefonintervjuer.

Från ett nettourval om 3 277 individer, besvarades 

undersökningen av 1 125 respondenter, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 34 procent. 

806 besvarade enkäten via webben, 275 via 

pappersenkät och 44 via telefonintervju.

Enkäten består frågor rörande användning av olika 

betalsätt/medel och attityder till dessa samt hur 

användningen förändrats under de senaste året. 

Enkäten består även av frågor kopplat till digitala 

betalsätt/digitala valutor samt attityder till ”det 

kontantfria/-lösa samhället”.

Respondenterna har även fått möjlighet att med egna 

ord motivera sina svar (där det varit aktuellt).
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V I K T AD E  R E S U L T AT

Om undersökningen

Resultatet i undersökningen bygger på viktade värden, 

baserat på ålder och kön, i syfte att ge en korrekt bild av 

populationen.

Som i de flesta opinionsundersökningar finns en viss 

överrepresentation av svarande med eftergymnasial 

utbildning och viss underrepresentation av grupper med 

utländsk bakgrund, i förhållande till befolkningen i sin 

helhet. Vid en närmare analys har detta dock visat sig 

ha små effekter på punktestimaten överlag.
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F E L M AR G I N AL E R

Om undersökningen

Alla undersökningar som bygger på slumpmässiga 

urval innehåller en känd felmarginal (en osäkerhet). 

Felmarginalen varierar beroende på procentnivå och 

antal respondenter/svar. 

För 1 000 respondenter ligger felmarginalen vid en 

uppmätt andel om 50 % med 95 % konfidens 

på ± 3,1 %. Detta betyder att om det är 1 000 

respondenter och ett resultat har stöd av 50 % av 

respondenterna, ligger resultatet med 95 % 

sannolikhet mellan 46,9 % och 53,1 %.

För felmarginaler vid olika andelar, se tabellen till 

höger.
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Antal svar 

(n)

10% 

eller 

90%

15% 

eller 

85%

20% 

eller 

80%

25% 

eller 

75%

30% 

eller 

70%

35% 

eller 

65%

40% 

eller 

60%

45% 

eller 

55%

50%

50 ± 8,3 % ± 9,9 % ± 11,1 % ± 12 % ± 12,7 % ± 13,2 % ± 13,6 % ± 13,8 % ± 13,9 %

100 ± 5,9 % ± 7,0 % ± 7,8 % ± 8,5 % ± 9,0 % ± 9,3 % ± 9,6 % ± 9,8 % ± 9,8 %

200 ± 4,2 % ± 4,9 % ± 5,5 % ± 6,0 % ± 6,4 % ± 6,6 % ± 6,8 % ± 6,9 % ± 6,9 %

300 ± 3,4 % ± 4,0 % ± 4,5 % ± 4,9 % ± 5,2 % ± 5,4 % ± 5,5 % ± 5,6 % ± 5,7 %

400 ± 2,9 % ± 3,5 % ± 3,9 % ± 4,2 % ± 4,5 % ± 4,7 % ± 4,8 % ± 4,9 % ± 4,9 %

500 ± 2,6 % ± 3,1 % ± 3,5 % ± 3,8 % ± 4,0 % ± 4,2 % ± 4,3 % ± 4,4 % ± 4,4 %

700 ± 2,2 % ± 2,6 % ± 3,0 % ± 3,2 % ± 3,4 % ± 3,5 % ± 3,6 % ± 3,7 % ± 3,7 %

900 ± 2,0 % ± 2,3 % ± 2,6 % ± 2,8 % ± 3,0 % ± 3,1 % ± 3,2 % ± 3,3 % ± 3,3 %

1000 ± 1,9 % ± 2,2 % ± 2,5 % ± 2,7 % ± 2,8 % ± 3,0 % ± 3,0 % ± 3,1 % ± 3,1 %

Felmarginal för en observerad andel om ….



12

Kön Antal Andel

Man 518 46%

Kvinna 596 53%

Annat/vill inte uppge 8 1%

Ålder Antal Andel

18-34 år 213 19%

35-49 år 229 20%

50-64 år 301 27%

65-85 år 382 34%

Har du barn under 18 år? Antal Andel

Ja 260 23%

Nej 850 76%

Vill inte uppge 11 1%

Skulle du säga att du bor i en storstad, 

stad eller på landsbygd?
Antal Andel

Storstad - Stockholm, Göteborg, Malmö 346 31%

Annan stad 444 40%

Landsbygd 329 29%

Vet inte 5 0,4%

Respondentinfo 
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Respondentinfo 

Vilket är ditt civilstånd? Antal Andel

Ensamstående/singel 229 20%

Särbo 61 5%

Sammanboende 220 20%

Gift 546 49%

Bor hemma med förälder/föräldrar 49 4%

Vill inte uppge 19 2%

Vilken är din högsta avslutade 

utbildning?
Antal Andel

Grundskola 117 10%

Gymnasium 303 27%

Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 232 21%

Eftergymnasial utbildning, tre år eller 

längre
435 39%

Vill inte uppge 35 3%
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Respondentinfo 

Vilken är din huvudsakliga 

sysselsättning?
Antal Andel

Studerande 62 6%

Förvärvsarbetande 507 45%

Egen företagare 67 6%

Arbetslös 25 2%

Pensionär 381 34%

Annat 47 4%

Vill inte uppge 26 2%

Hur hög är din sammanlagda 

årsinkomst (av lön, pension, 

sjukpenning m.m.) före skatt?

Antal Andel

0-150 000 SEK 141 13%

150 000-300 000 SEK 247 22%

300 001-450 000 SEK 299 27%

450 001-600 000 SEK 199 18%

Över 600 000 SEK 99 9%

Vill inte uppge 137 12%
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Respondentinfo 

I vilket land är du född? Antal Andel

Sverige 941 88%

Annat land 133 12%

Är någon av dina föräldrar födda i ett 

annat land än i Sverige?
Antal Andel

Ja 221 20%

Nej 889 79%

Vill inte uppge 12 1%



Användning 

av olika 

betalsätt



Användning av olika betalsätt
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*https://www.riksbank.se/sv/statistik/statistik-over-betalningar-sedlar-

och-mynt/betalningsvanor/

Rangordningen i figuren är gjord efter andelen som använder de 

olika betalsätten varje vecka eller oftare.

Under Annat ingår t.ex. bankgiro, 

autogiro och internetbanken.

Betalkort är det mest frekventa betalsättet följt av Swish. I Riksbankens undersökning från våren 

2020* uppgav 50 procent att de använde kontanter på månadsbasis, jämfört med 30 procent här.

Fakturaköp i samband med e-handel

E-plånbok (t.ex. PayPal eller Alipay)

Annat

Hur ofta använder du följande betalsätt?

Betalkort (t.ex. MasterCard, VISA eller  American 

Express)

Swish

Kontanter

Kortbaserade betaltjänster (t.ex. Apple Pay  eller 

Samsung Pay)

Direkt överföring från bankkonto i samband  med e-

handel (t.ex. via Klarna eller Trustly)

54

8

7

4

1

1

1

20

32

37

11

4

7

5

2

11

7

38

12

10

40

37

6

39

3

7

43

16

32

38

19

27

4

9

27

66

20

19

72

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Varje eller nästan varje dag

Varje vecka

Någon eller ett par gånger per månad

Mer sällan

Aldrig



Användning av olika betalsätt
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Användningen av betalsätten Swish, kortbaserade betaltjänster och direkt överföring från bankkonto 

är mer vanlig bland de yngre och avtar med stigande ålder. Personer som är 65-85 år och bor på 

landsbygd använder kontanter i högre grad än övriga.

Andel som använder betalsätt på 

månadsbasis
Totalt 18-34 år 35-49 år 50-64 år 65-85 år Storstad

Annan 

stad

Lands-

bygd

Betalkort (t.ex. MasterCard, VISA eller  American 

Express)
93% 93% 95% 94% 89% 91% 94% 93%

Swish 83% 95% 92% 82% 60% 85% 84% 80%

Kontanter 30% 21% 22% 31% 50% 26% 27% 39%

Kortbaserade betaltjänster (t.ex. Apple Pay  

eller Samsung Pay)
18% 28% 23% 15% 4% 22% 18% 15%

Direkt överföring från bankkonto i samband  

med e-handel (t.ex. via Klarna eller Trustly)
48% 62% 54% 41% 29% 48% 46% 48%

Fakturaköp i samband med e-handel 43% 49% 52% 40% 26% 44% 39% 45%

E-plånbok (t.ex. PayPal eller Alipay) 9% 12% 15% 7% 2% 12% 7% 7%

Ålder Bor i…



Användning av olika betalsätt
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Användningen av Swish är mer frekvent bland personer med högre utbildning och inkomst, medan 

motsatsen kan ses för användningen av kontanter.

Andel som använder betalsätt på 

månadsbasis
Totalt

Grund-

skola

Gymna-

sium

Eftergy. 

utb., < 3 

år

Eftergy. 

utb., 3 år 

el. längre

0-

150 000

150 000-

300 000

300 001-

450 000

450 001-

600 000

Över

600 000

Betalkort (t.ex. MasterCard, VISA eller  American 

Express)
93% 87% 92% 97% 93% 92% 94% 91% 94% 97%

Swish 83% 61% 83% 83% 90% 76% 75% 89% 94% 93%

Kontanter 30% 51% 33% 36% 20% 33% 42% 31% 20% 14%

Kortbaserade betaltjänster (t.ex. Apple Pay  

eller Samsung Pay)
18% 8% 19% 15% 21% 21% 15% 16% 21% 31%

Direkt överföring från bankkonto i samband  

med e-handel (t.ex. via Klarna eller Trustly)
48% 27% 46% 50% 52% 36% 49% 52% 54% 45%

Fakturaköp i samband med e-handel 43% 17% 46% 42% 47% 32% 39% 46% 50% 49%

E-plånbok (t.ex. PayPal eller Alipay) 9% 5% 9% 8% 10% 11% 8% 9% 8% 17%

Inkomst (SEK)Högst avslutade utbildning



Användning av olika betalsätt

20

Annat betalsätt

Vet ej

Hur betalade du vid ditt senaste köp i butik?

Bankkort (debetkort) – kort anslutet till bankkonto 

där pengarna dras direkt

Kreditkort – kort med faktura varje månad

Kontanter

Betalning med Swish

Faktura

77

10

8

1

1

3

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det är vanligast att man betalar med bankkort i butik.



Användning av olika betalsätt
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Bankkort var det vanligaste betalsättet vid senaste köpet i butik, oavsett demografi, men mer 

frekvent bland de yngre. Kreditkort användes i större utsträckning än övriga bland personer som har 

en årsinkomst på över 600 000 kr.

Hur betalade du vid ditt senaste köp i 

butik? (Andel)
Totalt 18-34 år 35-49 år 50-64 år 65-85 år

0-

150 000

150 000-

300 000

300 001-

450 000

450 001-

600 000

Över

600 000

Bankkort (debetkort) – kort anslutet till 

bankkonto där pengarna dras direkt
77% 87% 74% 78% 67% 75% 77% 83% 76% 61%

Kreditkort – kort med faktura varje månad 10% 2% 12% 14% 13% 6% 9% 8% 11% 28%

Kontanter 8% 6% 5% 5% 16% 11% 11% 6% 4% 6%

Ålder Inkomst (SEK)



Användning av olika betalsätt
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Kontanter

Annat betalsätt

Vet ej

När du senast betalade till en privatperson i Sverige, hur betalade du då?

Swish 84

10

3

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Swish är den mest använda metoden vid betalning till privatpersoner.



Användning av olika betalsätt
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De äldsta (65-85 år) och personer som bor på landsbygden använde i lägre grad än övriga Swish

vid senaste betalning till privatperson. Samtidigt användes kontanter mer frekvent i dessa grupper.

När du senast betalade till en privatperson 

i Sverige, hur betalade du då? (Andel)
Totalt 18-34 år 35-49 år 50-64 år 65-85 år Storstad

Annan 

stad

Lands-

bygd

Swish 84% 94% 93% 86% 61% 89% 85% 77%

Kontanter 10% 4% 4% 9% 27% 6% 9% 17%

Annat betalsätt 3% 2% 1% 3% 7% 4% 2% 4%

Vet ej 2% 1% 2% 2% 5% 1% 3% 2%

Ålder Bor i…



Användning av olika betalsätt

24

Användningen av Swish vid betalning till privatperson är mer frekvent bland personer med högre 

utbildning och inkomst, medan motsatsen kan ses för kontanter.

När du senast betalade till en privatperson 

i Sverige, hur betalade du då? (Andel)
Totalt

Grund-

skola

Gymna-

sium

Eftergy. 

utb., < 3 

år

Eftergy. 

utb., 3 år 

el. längre

0-

150 000

150 000-

300 000

300 001-

450 000

450 001-

600 000

Över

600 000

Swish 84% 63% 84% 84% 91% 76% 77% 90% 92% 90%

Kontanter 10% 27% 11% 11% 5% 13% 14% 7% 6% 7%

Annat betalsätt 3% 4% 4% 3% 2% 7% 5% 2% 1% 2%

Vet ej 2% 6% 2% 2% 1% 4% 3% 1% 0% 1%

Inkomst (SEK)Högst avslutade utbildning



Förändring i användningen av olika betalsätt
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Resultatet är sorterat i fallande ordning efter betalmedel vars 

användning har ökat under de senaste 12 månaderna.

Hälften uppger att de har minskat sin användning av kontanter som betalmedel under det senaste 

året, medan 40 procent har ökat sin användning av Swish.

Kreditkort - kort med faktura varje månad

E-plånbok (t.ex. PayPal eller Alipay)

Kontanter

Hur har din användning av dessa betalmedel förändrats under de senaste 12 månaderna?

Swish

Direktbanköverföring i samband med  e-handel (t.ex. 

via Klarna eller Trustly)

Fakturaköp i samband med e-handel

Bankkort (debetkort) - kort anslutet till  bankkonto där 

pengarna dras direkt

Kortbaserade betaltjänster (t.ex. Apple Pay  eller 

Samsung Pay)

40

21

18

18

10

7

4

3

55

67

69

71

74

76

78

47

6

12

14

11

16

17

18

50

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ökat Oförändrad Minskat



Förändring i användningen av olika betalsätt
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Andelen som har ökat sin användning av Swish är högre bland de yngre åldersgrupperna (18-49 år) 

jämfört med de äldre (50-85 år). Motsatsen kan ses för minskad användning av kontanter.

Totalt 18-34 år 35-49 år 50-64 år 65-85 år

Ökat användningen av Swish under de senaste 

12 månaderna (Andel)
40% 41% 45% 41% 31%

Minskat användningen av kontanter under de 

senaste 12 månaderna (Andel)
50% 45% 49% 55% 54%

Ålder



Förändring i användningen av olika betalsätt

27Bas: Respondenter som minskat sin användning av kontanter.

Har lärt mig hur man betalar digitalt

Har fått bättre ekonomi

Kostnader

Har fått sämre ekonomi

Annat

Vet ej

Enkelt/smidigt att betala digitalt

Krångligt med kontanter

Trygghet/säkerhet

Covid-19/smittorisk av att besöka butiker

Covid-19/smittorisk från sedlar och mynt

Har fått utrustning och tekniska möjligheter för att betala digitalt 

(t.ex. smart telefon, internetuppkoppling, BankID)

Du har svarat att du har minskat användningen av kontanter. Vilket/vilka är de viktigaste orsakerna till detta?

73

35

19

16

15

15

6

3

1

1

13

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Den primära anledningen till minskad användning av kontanter är att det är enkelt och smidigt att 

betala digitalt, följt av att det är krångligt att betala med kontanter.



Förändring i användningen av olika betalsätt

28Bas: Respondenter som ökat sin användning av bankkort.

Lägre kostnader

Har lärt mig hur man gör

Har fått sämre ekonomi

Annat

Vet ej

Enkelhet/smidighet

Trygghet/säkerhet

Handlat mer på nätet

Har fått utrustning och tekniska möjligheter (t.ex. smart telefon, 

internetuppkoppling, BankID)

Covid-19/smittorisk

Har fått bättre ekonomi

Du har svarat att du ökat användningen av bankkort (debetkort). Vilken/vilka är de viktigaste orsakerna till detta?

84

30

29

15

15

8

7

6

1

9

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Enkelheten att betala är den primära anledningen till ökad användning av bankkort.



Förändring i användningen av olika betalsätt

29Bas: Respondenter som ökat sin användning av kortbaserade betaltjänster.

Vet ej

Handlat mer på nätet

Covid-19/smittorisk

Har fått bättre ekonomi

Lägre kostnader

Har fått sämre ekonomi

Annat

Du har svarat att du ökat användningen av kortbaserade betaltjänster (t.ex. Apple Pay eller Samsung Pay). Vilken/vilka är de 

viktigaste orsakerna till detta?

Enkelhet/smidighet

Har fått utrustning och tekniska möjligheter (t.ex. smart telefon, 

internetuppkoppling, BankID)

Har lärt mig hur man gör

Trygghet/säkerhet

77

22

21

18

12

11

3

3

0

8

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Den vanligaste anledningen till ökad användning av kortbaserade betaltjänster är enkelheten att 

betala.



Förändring i användningen av olika betalsätt

30Bas: Respondenter som ökat sin användning av fakturaköp.

Har fått utrustning och tekniska möjligheter (t.ex. smart telefon, 

internetuppkoppling, BankID)

Har lärt mig hur man gör

Har fått sämre ekonomi

Annat

Vet ej

Enkelhet/smidighet

Handlat mer på nätet

Trygghet/säkerhet

Covid-19/smittorisk

Har fått bättre ekonomi

Lägre kostnader

Du har svarat att du ökat användningen av fakturaköp i samband med e-handel. Vilken/vilka är de viktigaste orsakerna till detta?

62

54

28

23

7

7

6

4

1

5

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Enkelheten samt mer köp på nätet är de primära anledningarna till ökad användning av 

fakturaköp.



Förändring i användningen av olika betalsätt

31Bas: Respondenter som ökat sin användning av direktöverföring i samband med e-handel.

Du har svarat att du ökat användningen av direktbanköverföring i samband med e-handel (t.ex. via Klarna eller Trustly). Vilken/vilka 

är de viktigaste orsakerna till detta?

Enkelhet/smidighet

Handlat mer på nätet

Har fått sämre ekonomi

Annat

Vet ej

Trygghet/säkerhet

Covid-19/smittorisk

Har fått utrustning och tekniska möjligheter (t.ex. smart telefon, 

internetuppkoppling, BankID)

Lägre kostnader

Har lärt mig hur man gör

Har fått bättre ekonomi

69

49

26

18

11

8

7

6

0

3

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Enkelheten samt mer köp på nätet är de primära anledningarna till ökad användning av 

direktbanköverföring.



Förändring i användningen av olika betalsätt

32Bas: Respondenter som ökat sin användning av Swish.

Har fått utrustning och tekniska möjligheter (t.ex. smart telefon, 

internetuppkoppling, BankID)

Har lärt mig hur man gör

Lägre kostnader

Har fått bättre ekonomi

Har fått sämre ekonomi

Annat

Du har svarat att du ökat användningen av Swish. Vilken/vilka är de viktigaste orsakerna till detta?

Enkelhet/smidighet

Trygghet/säkerhet

Covid-19/smittorisk

Handlat mer på nätet

Vet ej

90

18

11

10

9

8

5

2

0

11

1
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Enkelheten är den primära anledningen till ökad användning av Swish.

Under Annat nämns främst att allt 

fler använder Swish, både företag 

som bekanta.



Attityder till 

olika 

betalsätt



Attityder till olika betalsätt

34

Medel Ingen 

åsikt

4,6 2%

4,6 7%

2,8 6%

Kort

Vad tycker du om att betala med följande betalsätt?

Swish

Kontanter

92

91

30

6

6

25

2

3

45

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2)

Nästan samtliga svarande tycker att det är bra att betala med kort och Swish medan 45 procent 

anser att det är dåligt att betala med kontanter.



Attityder till olika betalsätt

35

Attityderna till att betala med kontanter är mer positiva bland de äldsta (65-85 år) och boende på 

landsbygd jämfört med övriga grupper.

Andel som tycker det är bra att betala med 

betalsätt
Totalt 18-34 år 35-49 år 50-64 år 65-85 år Storstad

Annan 

stad

Lands-

bygd

Kort 92% 92% 91% 94% 90% 92% 92% 91%

Swish 91% 92% 92% 91% 86% 92% 90% 90%

Kontanter 30% 23% 24% 32% 43% 25% 28% 39%

Ålder Bor i…



Attityder till olika betalsätt

36

Nöjdheten med att betala med kontanter tenderar att sjunka ju högre utbildning och inkomst 

personen har.

Andel som tycker det är bra att betala med 

betalsätt
Totalt

Grund-

skola

Gymna-

sium

Eftergy. 

utb., < 3 

år

Eftergy. 

utb., 3 år 

el. längre

0-

150 000

150 000-

300 000

300 001-

450 000

450 001-

600 000

Över

600 000

Kort 92% 91% 91% 94% 92% 91% 89% 92% 92% 96%

Swish 91% 90% 91% 87% 93% 86% 89% 92% 94% 94%

Kontanter 30% 40% 30% 36% 23% 30% 33% 34% 20% 19%

Högst avslutade utbildning Inkomst (SEK)



Varför tycker du det är dåligt att betala med kontanter? 

37

• Osmidigt och jobbigt att hantera.

• Osmidigt att ha med sig och måste räkna när man ska betala.

• Otroligt krångligt då många inte tar kontanter och det är väldigt jobbigt med växel i form av mynt.

• Man har inte samma koll på pengarna man spenderar.

• Det är opraktiskt. Man måste söka bankomat för att ta ut, man har inte koll på vad man har i plånboken.

• Måste ta ut och ha sedlar och mynt med när jag handlar. Enklare och smidigare med kort eller swish.

• Ohygieniskt, större risk för rån. Går inte att spärra/låsa om man blir av med.

• Otidsenligt, ohälsosamt, underlättar kriminalitet.

Här redovisas endast några exempelkommentarer.



Varför tycker du det är bra att betala med kontanter? 

38

• Det går fort. Slipper leta efter appar för betalning.

• Man betalar och sedan är det klart. Ingen kan gå in på kontot och ta pengar.

• Det går att använda överallt, då när kort inte är tillgängligt.

• Lätt att veta hur mycket pengar man har. Snabbare huvudräkning. Bra vid teknikstrul.

• Man har lättare att se hur mycket pengar man har kvar, när de försvinner ur plånboken rent fysiskt och det blir då 

en belastning att gå till bankomaten, eftersom man har vetskapen av att ha förbrukat sin budget för tidigt.

• Barn lär sig att pengar finns och dess värde kopplat till det som köps.

• Jag ser direkt hur mycket som går åt och hur mycket jag har kvar. Svårare att slösa när jag faktiskt SER mängden 

pengar minska.

Här redovisas endast några exempelkommentarer.



Varför tycker du det är dåligt att betala med kort?

39

• Man blir spårad vid köp man gör. Med bankkort registreras allt och kanske säljs till 3e part som skickar specifika 

reklam. Ens privata liv blir offentlig.

• Det är inte privat. Det kan ofta bli fel. Många ställen tar inte kort. Man kan inte lite på affärer som tar kort, alltså om 

deras kortläsare kommer från banken eller inte.

• Tar längre tid, ofta strul med kortläsare. Skimning kortbedrägerier. Trött på alla människor som inte har pengar på 

kortet och ska föra över i kassan. Många människor har inte koll på sina pengar.

• Ibland kan det vara så att kortläsaren i affären inte fungerar.

• Ofta störningar på nätet, bedrägerier etc. Den som råkar ut för sådant vägras ofta stöd och ansvarstagande från 

bankerna.

• Krångligt. Är rädd för kortbedragare.

Här redovisas endast några exempelkommentarer.



Varför tycker du det är bra att betala med kort?

40

• Alla butiker tar emot kort vid köp, enklare att hålla koll på ekonomin.

• Allting kan registreras. Mer trygghet och bättre koll på ekonomi.

• Behöver inte bära med sig så mycket kontanter.

• Behöver inte hålla koll på om jag har tillräckligt med kontanter med mig.

• Det går snabbt och är enkelt att använda. Själva kortet tar inte mycket plats i plånboken samt att det enkelt går att 

spärra sitt kort ifall man skulle bli av med det.

• Det krävs inget förarbete (bankomatuttag). Jag har det nästan alltid med mig och tas emot överallt som 

betalningssätt.

• Det är smidigt, man behöver inte hålla koll på en massa mynt och sedlar utan bara kortet. Det är enklare att hålla 

koll på hur mycket pengar man har.

Här redovisas endast några exempelkommentarer.



Varför tycker du det är dåligt att betala med Swish?

41

• Har inte Bank-ID och det är absolut inte säkert med den här betalformen enligt säkerhetsexperter.

• Har inget förtroende för systemet.

• En massa knapptryckande.

• Verkar omständligt.

• Lätt att kapas, skicka fel etc och kan inte åtgärda det.

• Kan inte det så bra. Måste ha mobiltelefon.

• Måste ha internetbank.

• Krångligt.

Här redovisas endast några exempelkommentarer.



Varför tycker du det är bra att betala med Swish?

42

• Enkelt, snabbt, smidigt, slipper kontanter.

• Snabbt och enkelt. Transaktionen registreras på kontot.

• Alltid med i mobilen, det går direkt, man ser namnet på den man betalar till.

• Det är ett snabbt och tryggt sätt att betala med. Det är lätt att se vem eller vilka som har bytt roller som sändare 

och mottagare. Det visar att du behöver bara hantera tekniken och inte räkna pengar i handen.

• Lätt och bekvämt även vid små överföringar.

• Enkelt, smidigt och tryggt.

• Det är en enkel och säker betalningsmetod privatpersoner emellan. Rekommenderas exempelvis vid överföring av 

större belopp till andra jämfört med banköverföringar som kan gå snett i slutändan.

Här redovisas endast några exempelkommentarer.



Vad kan bidra till en ökad användning av digitala betalningsmedel?

43

Ökad säkerhet, skydd av information, färre möjligheter att nyttja kontanter samt att det blir enklare 

skulle i högst utsträckning kunna bidra till ökad användning av digitala betalningsmedel.

Annat

Vet ej

Vilka av nedanstående faktorer skulle kunna bidra till en ökad användning av digitala betalningsmedel (dvs. inte kontanter) i 

framtiden i samhället tror du?

Att möjligheten att skydda informationen om sina egna digitala betalningar stärks

Att det blir svårare att betala med kontanter för att färre näringsidkare tar emot kontanter

Att det blir enklare

Att tjänsterna bättre anpassas till personer med funktionshinder, t.ex. synnedsatta

Att det finns ökad tillgång till vägledning och utbildning för digitala betalningar

Att det blir svårare att ta ut kontanter

Att fler skaffar smart mobil

Att fler har tillgång till internet

Smittorisk

Att det blir säkrare/mer tillförlitligt, även i tid av kris och krig 46

40

40

34

20

18

15

15

11

5

4

7
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Hjälp att genomföra digital betalning

44

16 procent svarar att det händer att de inte klarar av att genomföra digitala betalningar utan hjälp av 

en annan person. Merparten av dem behöver dock hjälp ganska sällan.

De äldsta (65-85 år) behöver i högre grad be om hjälp än övriga.

Ja

Nej

Händer det att du behöver be om hjälp av en annan person för att 

genomföra en digital betalning?

16

84

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En/flera gånger i veckan

En/flera gånger i månaden

Någon gång per år

Aldrig

Hur ofta?

3

37

59

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Hjälp att genomföra digital betalning

45

De äldsta tillfrågade (65-85 år) behöver oftare än övriga åldersgrupper be om hjälp av en annan 

person för att genomföra digitala betalningar. Hälften av dessa behöver be om hjälp minst en gång i 

månaden. Bland de äldre som behöver hjälp minst en gång i månaden saknar 34 procent en 

smartphone och 27 procent BankID.

Totalt 18-34 år 35-49 år 50-64 år 65-85 år

Andel som behöver be om hjälp av en annan 

person för att genomföra en digital betalning
16% 13% 6% 15% 32%

Hur ofta?

Minst en gång i månaden (Andel) 40% 20% 42% 37% 51%

Ålder



Hjälp att genomföra digital betalning

46

Grundskoleutbildade behöver oftare än övriga be om hjälp av en annan person för att genomföra 

digitala betalningar. Mer än hälften av dessa behöver be om hjälp minst en gång i månaden.

Totalt
Grund-

skola

Gymna-

sium

Eftergy. 

utb., < 3 

år

Eftergy. 

utb., 3 år 

el. längre

Andel som behöver be om hjälp av en annan 

person för att genomföra en digital betalning
16% 38% 18% 13% 11%

Hur ofta?

Minst en gång i månaden (Andel) 40% 56% 35% 47% 29%

Högst avslutade utbildning



Attityder till betalning för offentligt subventionerade tjänster

47

Medel
Ingen 

åsikt

4,7 14%

4,6 13%

4,6 13%

3,7 24%Kollektivtrafik

Hur enkelt/svårt anser du det är att betala för följande offentligt subventionerade tjänster?

Receptbelagda läkemedel

Tandvård

Sjukvård

91

90

89

58

7

8

8

20

1

2

3

22
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Enkelt (4-5) (3) Svårt (1-2)

Det upplevs svårare att betala i kollektivtrafiken jämfört med övriga offentligt subventionerade 

tjänster. De allra flesta anser att det är enkelt att betala för läkemedel, tandvård och sjukvård. 



Attityder till betalning för offentligt subventionerade tjänster

48

Andel som anser det är enkelt att betala i kollektivtrafiken är högre bland de yngre och boende i 

storstad i jämförelse med övriga.

Totalt 18-34 år 35-49 år 50-64 år 65-85 år Storstad
Annan 

stad

Lands-

bygd

Receptbelagda läkemedel 91% 86% 92% 96% 91% 92% 89% 93%

Tandvård 90% 83% 91% 95% 91% 91% 88% 92%

Sjukvård 89% 83% 91% 92% 89% 91% 85% 91%

Kollektivtrafik 58% 63% 60% 59% 45% 67% 53% 50%

Andel som anser det är enkelt att betala för 

följande offentligt subventionerade 

tjänster

Ålder Bor i…



Vad är det som gör det svårt att betala för kollektivtrafik?

49

• Åker sällan och betalsystemen ändrar sig ofta och är inte enhetliga i landet. Var mycket enklare när man kunde 

köpa en biljett kontant av chauffören, nu krävs det att man läser på om hur biljettsystemet fungerar och därefter 

skaffar och laddar på ett kort.

• Olika system i alla regioner.

• Olika system som ändras ofta. Brådska. Krångligt.

• Olika appar, vet ej hur man köper en biljett numera.

• Oftast måste man köpa biljetten innan man kliver på bussen eller tåget. Då det inte finns någon som säljer biljetter 

måste man göra det digitalt. Och jag har inte bankid.

• Alla dessa olika betalningsmöjligheter. Olika i alla städer.

• Det krävs att man laddar ner en app och köper biljett där. Alla har ju inte smartphone.

Här redovisas endast några exempelkommentarer.



Kontanter i framtiden

50

Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle

Tveksam/Vet ej

Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden?

Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett 

möjligt sätt att betala
68

12

20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En klar majoritet vill att kontanter ska finnas kvar som betalningsmedel även i framtiden.



Kontanter i framtiden

51

Det är vanligare bland äldre och boende på landsbygd att vilja ha kvar kontanter som 

betalningsmedel även i framtiden, jämfört med övriga. Andel som vill ha ett kontantlöst samhälle är 

lägre bland de äldsta (65-85 år) jämfört med övriga åldersgrupper.

Totalt 18-34 år 35-49 år 50-64 år 65-85 år Storstad
Annan 

stad

Lands-

bygd

Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett 

möjligt sätt att betala
68% 54% 62% 73% 87% 62% 68% 77%

Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle 12% 14% 19% 10% 3% 14% 12% 9%

Tveksam/Vet ej 20% 32% 19% 16% 11% 24% 21% 14%

Ålder Bor i…Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett 

möjligt sätt att betala även i framtiden? 

(Andel)



Kontanter i framtiden

52

Personer med grundskoleutbildning vill i högre grad än övriga ha kvar kontanter som 

betalningsmedel även i framtiden. Andelen som vill ha ett kontantlöst samhälle är högre bland 

personer som tjänar över 450 000 kr per år.

Totalt
Grund-

skola

Gymna-

sium

Eftergy. 

utb., < 3 

år

Eftergy. 

utb., 3 år 

el. längre

0-

150 000

150 000-

300 000

300 001-

450 000

450 001-

600 000

Över

600 000

Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett 

möjligt sätt att betala
68% 80% 69% 70% 64% 68% 76% 73% 54% 60%

Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle 12% 7% 13% 9% 14% 8% 8% 9% 18% 27%

Tveksam/Vet ej 20% 13% 19% 21% 21% 24% 16% 19% 27% 13%

Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett 

möjligt sätt att betala även i framtiden? 

(Andel)

Högst avslutade utbildning Inkomst (SEK)



Varför vill man ha kvar kontanter i framtiden? 

53

• De äldre som inte har dator eller smartmobil blir exkluderade från samhället om inte kontanta lösningar finns.

• Av säkerhetsskäl bl.a. vid t.ex. en stor datakrasch.

• Blir jag hotad att lämna i från mig bankID så förlorar jag allt. Har jag kontanter så blir jag av med bara lite.

• Bra när det gäller småsummor, ge pengar till barnbarn till glass ex lära barn hur mycket pengar är värda.

• Det finns fortfarande kontanter utomlands och alla har inte swish än + marknader behöver kontanter.

• Jag gillar att ha kontroll på min ekonomi och känner att jag får det med kontanter. Lättare att lära mina barn värdet 

av pengar.

• Krig och bankernas ovillighet att hantera/ hjälpa kunder, vad händer om all el försvinner?

• Många äldre personer har stora svårigheter att hantera digitala betalningssätt.



Klara sig utan kontanter

54

Skulle du kunna klara dig utan kontanter så som samhället ser ut idag?

Ja

Nej

Vet ej

65

25

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65 procent svarar att de skulle klara sig utan kontanter som samhället ser ut idag och 25 procent 

tror inte att de skulle klara sig.

En högre andel bland de yngre åldersgrupperna (18-49 år) jämfört med de äldre (50-85 år) svarar 

att de skulle klara sig utan kontanter.



Klara sig utan kontanter

55Bas: respondenter som inte skulle kunna klara sig utan kontanter så som samhället ser ut idag.

Beredskap för kris och krig, både för samhället och individen, är de huvudsakliga anledningarna till 

varför kontanter behövs. Även egen säkerhet, anonymitet och kontroll är viktiga faktorer.

Annat

Vet ej

Behöver för min egen trygghet/säkerhet (för att undvika 

kortbedrägerier m.m)

Vill kunna betala anonymt

Vill ha kontroll över min ekonomi

Det är krångligt med digitala betalsätt (kort, Swish, 

internetbetalningar)

Kostnader för digitala betalsätt

Saknar utrustning och tekniska möjligheter för att betala digitalt 

(smart telefon, internetuppkoppling, Bank-ID)

Om du har svarat att du inte skulle kunna klara dig utan kontanter så som samhället ser ut idag, kan du ange

de viktigaste skälen till detta?

Kontanter behövs för samhällets beredskap för kris och krig

Kontanter behövs för min personliga beredskap för kris och krig

58

55

42

41

35

16

15

12

17

2
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Kontanters framtida betydelse

56

Vet ej

Tror du att kontanter någon gång kommer att sakna praktisk betydelse för att betala i samhället, i så fall när?

Inom 5 år

Inom 10 år

Inom 20 år

Inom 50 år

Nej, aldrig

11

22

17

6

20

24
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Det råder skilda uppfattningar om och i så fall när kontanter kommer att sakna praktisk betydelse. 

50 procent tror att kontanter kommer att sakna praktisk betydelse inom en 20-årsperiod.



Övriga 

frågor



Digitala valutor

58

Har du hört talas om följande s.k. digitala valutor?

Bitcoin

E-krona

Dogecoin

Ether

Libra/Diem
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75

80
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Ja Nej

Nästan samtliga har hört talas om Bitcoin medan kännedomen om övriga digitala valutor är lägre.



Digitala valutor

59

Nej, men planerar att ev. skaffa

Nej, har inte och kommer inte att skaffa

Innehar du någon digital valuta?

Ja 6

13

81

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Åtta av tio innehar inte någon digital valuta och planerar inte heller att skaffa.



Digitala valutor

60Bas: respondenter som innehar någon digital valuta.

Den primära anledningen att man innehar digital valuta är investering.

Investering/sparande

Att betala med

Överföra till utlandet

Annat

Vet ej

Varför innehar du digital valuta?

86
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9

9

2
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Bankkonto och BankID

61

Nästan samtliga svarar att de har bankkonto och BankID.

Ja

Nej

Vill inte uppge

Har du något bankkonto?

96

0

3
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Ja

Nej

Vill inte uppge

Har du BankID?

94

4

3
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Smartphone

62

Ungefär nio av tio har en smartphone och de allra flesta gör också banktjänster med sin 

smartphone.

Ja

Nej

Vill inte uppge

Har du en smartphone?

91

6

2
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Ja

Nej

Vill inte uppge

Använder du banktjänster på internet/via smartphone?

88

9

3
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BankID och smartphone

63

Bland de äldsta tillfrågade (65-85 år) är det mindre vanligt att äga en smartphone eller ha BankID

jämfört med övriga åldersgrupper. 20 procent av de äldsta saknar en smartphone och 14 procent 

BankID.

Totalt 18-34 år 35-49 år 50-64 år 65-85 år

Andel som inte har en smartphone 6% 0% 2% 4% 20%

Andel som inte har BankID 4% 0% 0% 1% 14%

Ålder
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