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Om undersökningen
GENOMFÖRANDE

Betalningsutredningen är en oberoende statlig utredning, med 

uppdrag att analysera utvecklingen på betalningsmarknaden 

och statens framtida roll på denna marknad. Utredningen ska 

bl.a. ta ställning till vilka krav som behövs för att alla i 

samhället ska kunna genomföra sina betalningar.

Mot bakgrund av detta vill utredningen få en bättre bild av 

omfattningen av att personer nekas ett betalkonto (även kallat 

löne- eller privatkonto) och på vilka grunder det sker.

METOD

Telefonintervjuer har genomförts 

med 25 medarbetare på 

universitet/högskolor, privata 

företag och organisationer.

Antal

Universitet/högskola 16

Privat företag 8

Organisation 1

BAKGRUND OCH SYFTE

Undersökningen har genomförts under perioden 

november till december 2021 av Origo Group. 

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

Projektledare på Origo: Henrik Brandes.

Kontaktperson på Regeringskansliet: Katja 

Rehnberg.

ENKÄT

Enkäten består av frågor om huruvida personer 

inom organisationen haft problem med att öppna 

ett betalkonto i en svensk bank eller fått sitt 

betalkonto uppsagt. Respondenterna har även 

kunnat ge övriga kommentarer.

http://www.origogroup.com/
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Sammanfattning
HÄLFTEN HAR HAFT PROBLEM MED 

ATT ÖPPNA BETALKONTO  

Knappt hälften (12 personer) av de tillfrågade uppger 

att minst en person inom deras organisation, eller som 

organisationen är i kontakt med, haft problem med att 

öppna ett betalkonto i en svensk bank. Bland dem är 

nästan samtliga universitet eller högskolor. 11 av 16 

universitet/högskolor uppger att de upplevt problem.

Antalet personer som har haft problemet varierar från 2 

till 1 000 hos respektive organisation. 

De vanligaste följderna för personerna och deras 

organisation är problem med löneutbetalningar samt att 

mycket tid och resurser har tagits i anspråk.

Svaren är relativt jämnt fördelade gällande vilka banker 

som har nekat personer betalkonto.

PROBLEMEN GÄLLER FRÄMS T I  

UNIVERSITET/HÖGSKO LA MED UTLÄNDSKA 

MEDARBETARE SOM SAKNAR SVENSKA 

PERSONNUMMER

En klar majoritet har angett att den främsta anledningen till 

problemet berodde på att banken krävt svenskt 

personnummer för att öppna ett konto. Nästan alla personer 

som har haft problem kommer ifrån EU eller övriga världen.

De organisationer som upplever dessa problem uppger att en 

eller flera banker har nekat personen att öppna ett betalkonto. 

Handläggningstiderna är långa och inga konton öppnas förrän 

man har ett svenskt personnummer.

Bland övriga kommentarer nämns önskemål om snabbare 

handläggning för att få personnummer alternativt bättre 

system för att få ett betalkonto, t.ex. att det skulle räcka med 

ett anställningsbevis.
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Hälften har problem med att öppna betalkonto i

svensk bank

Knappt hälften (12 personer) av de tillfrågade 

uppger att minst en person inom deras 

organisation, eller som organisationen är i 

kontakt med, haft problem med att öppna ett 

betalkonto i en svensk bank.

På nästa sida redovisas samtliga kommentarer 

som har lämnats på denna fråga.

Av dessa 12 svar är 11 från universitet/högskolor, 

1 svar från ett privat företag och inget svar från 

någon organisation. Därmed utgör redovisningen 

på kommande sidor främst av de svar som getts 

av universitet/högskola. 

Har ni under det senaste året sett exempel 

på/upplevt att en/någon person verksam inom 

er organisation/som er organisation är i 

kontakt med eller arbetar med i er verksamhet 

har haft problem med att öppna ett betalkonto 

i en svensk bank?

Antal

Ja 12

Nej 10

Vet ej / ingen åsikt 3

Bas: Samtliga 25 respondenter.
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Kommentarer gällande problem med att öppna 

betalkonto i svensk bank

KOMMENTARE R FRÅN DE SOM HAR PROBLEM 

MED ATT ÖPPNA BETALKONTO:

• De får det, men det tar tid.

• De som saknar svenska personnummer. Till vissa länder blir det inte 

möjligt att skicka till banken utomlands, då får medarbetaren svårt att få 

lön, där ser vi ett behov att lösa för att kunna få in duktiga medarbetare.

• Det beror mest på migrationsverket och människor som är anställda 

utifrån som kommit hit som har haft svårigheter att få ett svenskt 

personnummer.

• Det handlar framförallt om när vi rekryterar utländska medarbetare som 

har problem med att öppna ett betalkonto när de inte har ett svenskt 

personnummer.

• Gäller utländska medarbetare.

• Problem med utländska medborgare som inte har svenska 

personnummer.

• Sker dagligen.

KOMMENTARE R FRÅN DE SOM 

INTE HAR PROBLEM MED ATT 

ÖPPNA BETALKONTO:

• Alla personer med ett personkonto eller 

ett organisationsnummer får möjlighet till 

en anställning.

• Det som kan ske är att det tar lång tid för 

de personer som kommer från ett annat 

land till Sverige. Alltså att få ett 

personnummer och sen tar det lite extra 

tid att få sin lön.

• Vi som företagare skulle aldrig nås av de 

uppgifterna.
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Spridda svar på hur många som har haft problem

Hur många som har haft problem med att öppna ett 

betalkonto varierar stort, från 2 personer till 1 000 

personer.

FRÅG A:  UNGEFÄR HUR MÅNG A 

HAR HAFT SÅDANA PROBLEM 

UNDER DET SENASTE ÅRET?

• 2

• 5

• 10

• 10-15

• 20

• 20

• 36

• 100

• 100

• 1000

Bas: 12 respondenter som tillhör antingen ett universitet/högskola eller ett privat företag samt har under det senaste 

året sett exempel på en person inom organisationen som haft problem att öppna ett betalkonto i en svensk bank.
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Varierande svar gällande hur problemen har sett ut

Sju av tolv personer anger att en eller flera 

banker har nekat personen att öppna ett 

betalkonto men till slut har personen ändå 

kunnat få ett konto.

Hälften har uppgett andra problem än 

svarsalternativen. De redovisas på nästa sida. 

Där nämns framför allt att problemet har varit 

att personen ännu inte fått ett personnummer.

Tre personer svarar att det har tagit lång tid 

efter ansökan innan personen fått ett 

betalkonto. Två av dessa anger att det tog 

mindre än sex månader, medan den tredje inte 

gett något svar på hur lång tid det tog.

Kan ni beskriva hur problemen generellt har sett 

ut? Flera svar möjliga
Antal

En eller flera banker har nekat personen att öppna 

ett betalkonto men till slut har personen ändå kunnat 

få ett konto

7

Personen har nekats att öppna ett betalkonto och har 

fortfarande inte fått ett betalkonto i en svensk bank
4

Det tar lång tid efter ansökan innan personen fått ett 

betalkonto
3

Personen har fått ett betalkonto men inte alla tjänster 

som är nödvändiga för att kunna genomföra 

betalningar

2

Annat problem 6

Vet ej/ingen åsikt 0

Bas: 12 respondenter som tillhör antingen ett universitet/högskola eller ett privat företag samt har under det senaste 

året sett exempel på en person inom organisationen som haft problem att öppna ett betalkonto i en svensk bank.
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Beskrivning av problemen – Annat problem

KAN N I  BESKRI V A HUR PRO BLEM EN G ENERELL T  HAR SETT UT?  

AN N A T PRO BLEM :

• De får bankkonto när de tycker att personen mött kraven. Har personnummer och ID 

kort.

• De har inte fått personnummer så får de inte ett betalkonto. Vi betalar ut på ett ICA 

kort men med det kan de bara handla mat.

• De som inte fått personnummer. Bankerna är skyldiga enlig EU-lagar att öppna men 

de gör inte det. Då blir det problem.

• Man måste få ett personnummer och handläggningstiden tar väldigt lång tid.

• Personer som inte fått svenskt personnummer utan bara samordningsnummer. Delar 

problemet med andra lärosäten.

• Utländska medborgare innan de får sina svenska personnummer har rätt att få men 

inte får av bankerna.
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Problem med löneutbetalningar vanligaste följden 

för personer som nekats konto

De vanligaste följderna för personer som 

nekats konto och för organisationen är 

problem med löneutbetalningar samt att 

mycket tid och resurser har tagits i anspråk.

Vilka konkreta följder har detta gett för de 

personer som nekats konto och för er 

organisation? Flera svar möjliga

Antal

Problem med löneutbetalningar 11

Mycket tid och resurser har tagits i anspråk 9

Försenat tillträde till tjänsten 1

Personen har inte kunnat tillträda tjänsten 1

Annat problem 3

Vet ej/ingen åsikt 0

Bas: 12 respondenter som tillhör antingen ett universitet/högskola eller ett privat företag samt har under det senaste 

året sett exempel på en person inom organisationen som haft problem att öppna ett betalkonto i en svensk bank.

SV AR UNDER ’ ANN A T PRO BLEM ’ :

• De får inte sin lön som de har rätt att få. Det 

är problem för de flesta universitet. Det är 

oftast viktiga personer som vi vill knyta oss till 

och det är inte bra att det första som händer 

är att de blir nekade ett konto.

• För individen som inte fått pengar.

• Vi har fått göra manuella utbetalningar via avi.
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De allra flesta som har haft problem är personer 

utanför EU

De allra flesta personer som har haft problem 

med att få tillgång till betalkonto kommer ifrån 

EU eller övriga världen. Detta är ett resultat 

som hänger ihop med tidigare kommentarer, 

där det bland annat har nämnts att problemen 

gäller utländska medarbetare som saknar 

svenska personnummer.

Varifrån kommer de personer som 

främst haft problem med att få tillgång 

till betalkonto? Flera svar möjliga

Antal

Övriga världen 11

EU 8

Övriga Norden 1

Sverige 0

Bas: 12 respondenter som tillhör antingen ett universitet/högskola eller ett privat företag samt har under det senaste 

året sett exempel på en person inom organisationen som haft problem att öppna ett betalkonto i en svensk bank.
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Övriga världen – Länder det ofta rör sig om

VARI F R Å N KO M M ER DE PERSO NE R SO M  FRÄM S T HAF T PRO BLEM  M ED 

ATT FÅ T I LLG ÅNG  T I LL  BETAL KO N TO ? Ö VRI G A VÄR L DE N.  

V I LKET/ V I LK A LÄN D E R RÖ R DET S I G  O FTAS T  O M ?:

• Alla.

• Asien, Mellanöstern men även i viss mån Sydamerika.

• Brasilien och Indien.

• Det är spritt.

• Har inte stor betydelse, det är de som saknar personnummer.

• Jag vet inte.

• Kina och Indien.

• Pakistan, Tyskland och Iran och fler men jag kommer inte ihåg.

• USA, Iran, alla länder.

• Utanför EU i allmänhet.

• Vet ej.
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Spridda svar på vilka banker som nekade

betalkonto

Det är spridda svar gällande vilka 

banker som nekat betalkonto. Det 

syns ingen koppling till en viss bank 

för personer som blir nekade 

betalkonto.

Vilken eller vilka banker nekade betalkonto till 

personen i er organisation? Flera svar möjliga
Antal

Nordea 6

Danske Bank 5

Handelsbanken 5

SEB 4

Swedbank 4

ICA-banken 3

Annan bank 1

Vet ej/ingen åsikt 4

Bas: 12 respondenter som tillhör antingen ett universitet/högskola eller ett privat företag samt har under det senaste 

året sett exempel på en person inom organisationen som haft problem att öppna ett betalkonto i en svensk bank.

SV AR UNDER ’ ANN A N BAN K’ :

• Alla svenska banker.
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Främsta anledning till problemet är bankens krav

på svenskt personnummer

En klar majoritet har angett som 

främsta anledning att problemet berott 

på att banken krävt svenskt 

personnummer för att få öppna ett 

konto.

Enligt din uppfattning, vilken är den främsta 

anledningen till att personer i er organisation haft 

problem med att öppna ett betalkonto? Flera svar 

möjliga

Antal

Banken krävde svenskt personnummer för att få 

öppna ett konto
11

Banken menade att man inte kunde uppnå tillräcklig 

kundkännedom utifrån personens identitetshandlingar
3

Banken uppgav ingen anledning till att personen 

nekades att öppna ett betalkonto
0

Banken menade att personen inte var lagligen bosatt 

i EES
1

Annan bank 3

Vet ej/ingen åsikt 0

Bas: 12 respondenter som tillhör antingen ett universitet/högskola eller ett privat företag samt har under det senaste 

året sett exempel på en person inom organisationen som haft problem att öppna ett betalkonto i en svensk bank.

SV AR UNDER ’ ANN A N 

AN LE D NI NG ’ :

• Ett svensk ID behövdes, kort eller pass.

• Har inte ID handling.

• Personnummer och samordningsnummer. 

Tar flera månader innan de får det.



Övriga 

resultat
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Betalkonto i svensk bank uppsagd

Ingen av de svarande har under det senaste året sett 

exempel på att en person verksam inom organisationen 

har fått sitt betalkonto i en svensk bank uppsagt.
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Övriga kommentarer

HAR DU NÅGRA ÖVRIGA KOMMENTARE R?

• Bättra systemet för att stötta våra medarbetare för att göra det lättare öppna att öppna konto. 

Arbetsgivare borde kunna gå i god.

• Det ska vara möjligt för de vi har anställt att visa att de har en anställning på en myndighet. 

Om de kan visa anställningsavtal och pass så borde man kunna få upp ett konto som man 

kan ta ut pengar. Att man ser till att bankerna kan lösa det för dem.

• Generellt har vi haft personer från KTH som följt med nyanställda när de blir nekade utan 

anledning fast det hjälper inte oavsett att man har rätt till ett bankkonto. Gått flera år att 

försöka få ordning på det men det har inte gått.

• Handläggningen när man flyttar till Sverige, det tar för lång tid att få personnummer och 

komma in i det svenska systemet.

• Vi stångas med det här hela tiden, bankerna måste ta sitt ansvar och följa EU-lagen. Det är 

det vi försöker säga åt dem att göra.
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