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Sammanfattning
Det politiska målet för grundläggande betaltjänster är att alla i samhället ska ha
tillgång till tjänsterna till rimliga priser och att det i första hand är marknaden
som bör tillhandahålla dessa.
Betaltjänstmarknaden präglas av en snabb digitalisering och minskning av
kontantanvändningen som nu får allt mer genomgripande konsekvenser. PTS
vill särskilt uppmärksamma två trender och deras konsekvenser:
Den första är att lönsamheten i kontantinfrastrukturen håller på att utarmas och
att den inom en snar framtid sannolikt inte kommer att kunna upprätthållas
kommersiellt i allt större områden. Det innebär i sin tur att om kontanter ska
fortsätta att vara tillgängliga i hela landet kommer det offentliga troligtvis att
behöva ta ett större ekonomiskt ansvar för att upprätthålla infrastrukturen. Att
det är få aktörer som upprätthåller infrastrukturen gör den dessutom än mer
sårbar och förändringar kan ske hastigt.
Den andra är att det finns ett växande antal företag och föreningar som väljer att
bli helt kontantfria, en utveckling som forskare menar kan gå fort. Det innebär i
sin tur att även om kontantinfrastrukturen upprätthålls och kontanter är
tillgängliga är kontanter inte nödvändigtvis fullt användbara framöver. PTS
bedömer att digitaliseringen inom betalmarknaden kommer att fortsätta och att
kontantsystemet i framtiden inte kommer att vara tillräckligt heltäckande för att
möta samhällets behov av grundläggande betaltjänster.
Det finns minst en halv miljon människor i landet (troligtvis fler) som står helt
utanför det digitala samhället och ännu fler som står utanför det digitala
betalsystemet. För att hjälpa dessa användare in i det digitala betalsystemet
kommer det behövas olika typer av insatser och det är ett arbete som kommer
att ta tid.
Mot bakgrund av ovanstående anser PTS att det blir allt mer angeläget att digitala
betaltjänster är tillgängliga och användbara för alla och att insatser görs för att
öka delaktigheten i det systemet. PTS bedömer att marknadsutvecklingen nu
föranleder att arbetet för ökad delaktighet och tillgänglighet i det digitala
betalsystemet behöver intensifieras. Myndigheten anser att det skulle kunna
uppnås genom en tydlig målsättning och myndighetsuppdrag som tryggar
tillgången till och delaktigheten i det digitala betalsystemet. För att det digitala
betalsystemet ska kunna tillgodose alla användares behov kommer det att
behövas olika typer av insatser, så som utbildning, anpassade lösningar och
översyn av befintlig reglering. PTS anser vidare att samverkan mellan
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myndigheter med olika ansvar inom betalsystemet och för användarna är viktig
för att säkerställa att de olika insatserna hänger ihop och skapar en väl
fungerande helhet. Samverkan kommer också att behövas mellan det offentliga,
det privata och det ideella för att lösa de utmaningar vi står inför. Det kan också
finnas skäl att förtydliga vilket ansvar som ska ligga inom arbetet med
grundläggande betaltjänster i förhållande till regeringens politik för hela
betaltjänstområdet och kontanthanteringen i stort i samhället.
För att en fortsatt övergång till allt mer digitala betaltjänster ska kunna ske på ett
hållbart sätt med minimala problem för enskilda och för verksamheter är PTS
bedömning att det under en övergångsperiod kommer att behövas så väl insatser
som stödjer tillgången till grundläggande betaltjänster i det kontantbaserade
betalsystemet som insatser som ökar tillgängligheten och delaktigheten i det
digitala betalsystemet. Det sker till viss del redan idag, men utan en förstärkning
av insatserna i det digitala betalsystemet finns en risk att utvecklingen får allt
större negativa konsekvenser för de som står utanför det digitala systemet.
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1

Vi står inför nya utmaningar

1.1

Inledning

Betaltjänstmarknaden genomgår just nu en omfattande förändring med en
kraftig minskning av kontantanvändningen och en snabb utveckling av och
övergång till digitala betaltjänster. Digitaliseringen har förvisso pågått under en
längre tid, men det som utmärker dagens situation jämfört med för några år
sedan är att förändringstakten har accelererat och att förändringarna nu får allt
mer genomgripande konsekvenser. Enligt PTS bedömning håller samhället på
att nå en brytpunkt vid vilken övergången till digitala betaltjänster har nått så
långt att de kan komma att helt ersätta de traditionella kontantrelaterade
tjänsterna.
Utvecklingen av digitala bank- och betaltjänster har accelererat under senare år
och bidragit till en uppsjö av nya innovativa tjänster. Mest anmärkningsvärt är
kanske inte mängden nya digitala betaltjänster som lanserats utan hur snabbt
flera av dessa tjänster har anammats av många invånare och verksamheter, till
exempel Swish, Mobilt BankID och betallösningar som iZettle. PTS konstaterar
att digitaliseringen inom betalmarknaden kommer att fortsätta. Drivkraften
skapas till stor del av att människor ofta väljer att använda digitala betalformer
och elektronisk utrustning framför kontanter och manuell betjäning.
Det snabba genomslaget av de digitala tjänsterna bidrar också till att öka takten
i skiftet från det kontanta betalsystemet till det digitala. Kontanter används allt
mindre vilket föranleder en successiv utarmning av lönsamheten i kontantinfrastrukturen, som därför gradvis håller på att monteras ner. Hittills har denna
utveckling framförallt kännetecknats av att många bankkontor slutat hantera
kontanter samt att det har skett en viss rationalisering bland exempelvis
serviceboxar för deponering av dagskassor och uttagsautomater. Till viss del
(men inte överallt) har rationaliseringar i beståndet kunnat göras utan allt för stor
påverkan på tillgången till service, till exempel genom att ta bort alla
uttagsautomater utom en på en ort eller ett torg. PTS bedömer att en fortsatt
minskad kontantanvändning kommer att få än större implikationer när denna
typ av rationaliseringar inte längre är möjliga att genomföra för att upprätthålla
lönsamheten och servicen. Infrastrukturen är dessutom sårbar på så sätt att det
är få aktörer – till exempel få värdetransportbolag, uttagsautomatbolag och
tillhandahållare av ombudslösningar – som upprätthåller infrastrukturen i landet.
Deras kommersiella beslut när det gäller tjänster och service kan få stora
konsekvenser för tillgången till kontanttjänster i landet.
Beaktat utvecklingen tar PTS det för troligt att kontantinfrastrukturen inom en
snar framtid inte kommer kunna upprätthållas på kommersiell basis i allt större
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områden. Om kontanter ska fortsätta att vara det huvudsakliga betalsystemet
genom vilket befolkningens tillgång till grundläggande betaltjänster säkras,
bedömer PTS att det offentliga sannolikt kommer att behöva ta ett större
ekonomiskt ansvar för att upprätthålla kontantinfrastrukturen.
En annan utmaning är att det idag finns ett växande antal företag och föreningar
som väljer att bli helt kontantfria. Aktuell forskning1 visar att antalet handlare
som väljer att bli kontantfria med stor sannolikhet kommer att växa snabbt under
de närmaste åren. Det innebär i sin tur att även om kontantinfrastrukturen
upprätthålls och kontanter är tillgängliga är kontanter inte nödvändigtvis
användbara i en given betalsituation.
PTS tar inte ställning till kontanternas framtid, men bedömer att kontanter inom
en snar framtid inte kommer vara ett tillräckligt heltäckande system för att
tillgodose medborgarnas, företagens och föreningarnas behov av grundläggande
betaltjänster. Mot denna bakgrund anser PTS att det blir allt viktigare att alla har
tillgång till och goda förutsättningar att använda digitala betaltjänster. Eftersom
det är oklart hur länge det kontantbaserade systemet kommer kunna tillgodose
samhällets behov av grundläggande betaltjänster bedömer PTS att arbetet för
ökad delaktighet och tillgänglighet i det digitala betalsystemet behöver
intensifieras. Myndigheten anser att det skulle kunna uppnås genom en tydlig
målsättning och myndighetsuppdrag som tryggar tillgången till och delaktigheten
i det digitala betalsystemet. Regeringen har redan, bland annat genom
digitaliseringsstrategin och målsättningen ”digitalt först”, visat att digital
delaktighet är prioriterad. Det är viktigt att myndigheter med ansvar inom
betalområdet kan bidra till denna målsättning och därigenom stärka arbetet med
att säkra tillgången till det digitala betalsystemet.
PTS bedömer att om en fortsatt övergång till allt mer digitala betaltjänster ska
kunna ske på ett hållbart sätt med minimala problem för enskilda och för
verksamheter kommer det under en övergångsperiod att finnas behov både av
insatser som stödjer tillgången till grundläggande betaltjänster i det
kontantbaserade betalsystemet och av insatser som ökar tillgängligheten och
delaktigheten i det digitala betalsystemet. Att skapa de organisatoriska och legala
förutsättningarna, samt att genomföra nödvändiga insatser för att öka
delaktigheten i det digitala betalsystemet, är ett arbete som myndigheten
bedömer kommer att ta tid och kräva samverkan och engagemang från flera
myndigheter.

Undersökning av Svensk Handels medlemmar. Studie genomförd av KTH, Handelshögskolan i
Köpenhamn (CBS) och Riksbanken. Presentation i Almedalen av forskarna Niklas Arvidsson (KTH) och
Jonas Hedman (CBS), Den kontantfria handeln – framtidsutopi eller verklighet redan 2025?, 4 juli 2017.
1
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I denna rapport belyser PTS i korthet utvecklingen inom betaltjänstområdet,
dess konsekvenser samt vad myndigheten bedömer behöver göras för att möta
en framtid där betalningar sker digitalt. Rapporten bygger bland annat på resultat
från en förstudie2 som A-focus genomfört på uppdrag av PTS om det offentligas
förmåga att möta sårbara gruppers behov av betaltjänster i en digitaliserad
framtid. Därutöver har PTS bifogat de slutsatser och bedömningar myndigheten
gör utifrån sin samlade kunskap om utvecklingen och behoven, genom arbetet
med grundläggande betaltjänster.
Rapporten är inte ämnad att vara heltäckande, utan ska ses som ett bidrag för att
öka insikten om de utmaningar samhället står inför. Den är framtagen med
utgångspunkt i PTS uppdrag vad gäller grundläggande betaltjänster. Fokus ligger
på slutanvändarna, dvs. individernas möjligheter att använda tillgängliga
betaltjänster.
1.2

Statens insatser för att trygga tillgången till
grundläggande betaltjänster har varierat över tid

Det är viktigt att alla i Sverige har möjlighet att genomföra betalningar oavsett
var i landet man bor eller verkar. Staten har länge tagit ansvar för att trygga denna
möjlighet men formerna har varierat och anpassats efter befolkningens
betalmönster och marknadens tjänster och service. Det har gjorts bland annat
genom Postens postkontor och lantbrevbäring, Svensk Kassaservice, nationell
upphandling av tjänster och tryggas idag framförallt genom regionala insatser
utförda av Länsstyrelserna med finansiering från PTS3.
Som grund för det statliga engagemanget ligger det politiska målet att alla i
samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser (beslutat av
Riksdagen år 2007). Med grundläggande betaltjänster menas möjligheten att ta
ut kontanter, möjligheten att använda betalningsförmedling och möjligheten för
företag och föreningar att kunna deponera sina dagskassor. I första hand är det
marknaden som ska tillhandahålla dessa tjänster. När marknaden inte räcker till,
exempelvis i glesbygd, kan staten gå in och trygga tillgången till de grundläggande
betaltjänsterna.

A-focus, presentation av Betaltjänster och det offentligas roll i en digitaliserad framtid, maj 2017. Redovisning av
fas 3 i det avropade uppdraget Analys av den offentliga servicesidans förmåga att möta sårbara gruppers behov av
betaltjänster samt rekommendationer kring hur det offentliga kan förbättra stödet till dessa grupper Dnr: 16-5396.
3 Fram till 2001 tryggade Staten tillgången till grundläggande betaltjänster genom Postens postkontor och
lantbrevbäring. Därefter tillhandahölls tjänsterna genom Svensk Kassaservice, ett helägt dotterbolag till
Posten. När Svensk Kassaservice lades ner 2008 fick PTS i uppdrag att upphandla tjänster i de områden
där marknaden inte bedömdes tillgodose behovet. Dessa tjänster tillhandahölls till och med 31augusti 2012.
Därefter har arbetet med grundläggande betaltjänster utvecklats från nationella insatser till att insatser
framförallt genomförs på regional nivå av länsstyrelserna.
2
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PTS och länsstyrelsernas uppdrag
Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka och att vid behov genomföra stöd- och
utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de
orter och i den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. PTS ska
främja länsstyrelsernas arbete, och har medel som länsstyrelserna och andra
myndigheter kan söka för arbetet med grundläggande betaltjänster. Vid
genomförandet av uppdraget ska PTS samverka med Länsstyrelsen i Dalarnas
län, Tillväxtverket, andra berörda myndigheter, näringsliv samt intresse- och
branschorganisationer. Arbetet ska vid behov samordnas med angränsande
områden som stöd till kommersiell service, post och elektroniska kommunikationstjänster samt med myndighetens arbete med insatser för personer med
funktionsnedsättning.
Det regionala arbetet genomförs till stor del av så kallade processledare hos
länsstyrelserna som bland annat arbetar med ombudsinsatser, utvecklingsprojekt
och ett viktigt främjande arbete; exempelvis kontakter och samverkan med
kommuner, lokala aktörer och intressenter. Under de senaste åren har flera län
även arbetat med insatser som främjar övergången till digitala betaltjänster, till
exempel genom informationsinsatser, mässor, samverkansforum med mera.
Inom ramen för det regionala arbetet har länsstyrelserna finansierat
ombudslösningar på 35 orter och därigenom skapat möjlighet till kontantuttag,
betalningsförmedling och/eller deponi av dagskassor. På länsstyrelsen i Dalarnas
län finns en Stödsamordningsfunktion som arbetar stödjande gentemot
länsstyrelserna i frågor av gemensamt intresse inom uppdraget, och som
fungerar som en nod för nationella kontakter.
PTS stödjer länsstyrelserna bland annat genom att tillhandahålla utbildning till
processledarna och bidra till driften av den kart- och statistiktjänst4 som
länsstyrelserna använder för sina regionala kartläggningar och beslut om insatser.
PTS verkar också för att förbättra tillgängligheten i befintliga digitala
betaltjänster exempelvis genom studier med användartester, tips och råd, film
samt dialogmöten med branschaktörer. Vidare bedriver PTS ett främjandearbete
för utveckling av samverkansprocesser mellan olika nivåer - nationell, regional,
kommunal och lokal - och mellan arbetet med grundläggande betaltjänster och
andra angränsande områden som stöd till kommersiell service, post och
bredband i glesbygd. PTS följer också utvecklingen och analyserar dess
konsekvenser inklusive bedömer hur statliga insatser bör anpassas för att
genomföras på ett effektivt sätt.

4

Pipos betalanalys, som utvecklas och drivs av Tillväxtverket.
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1.3

Utvecklingen på betaltjänstmarknaden närmar sig
ett kritiskt läge

Som vi nämnt inledningsvis och som PTS även beskrivit i sin återrapportering5
till Näringsdepartementet i februari 2017 sker en snabb digitalisering på
betaltjänstmarknaden. I detta avsnitt sammanfattar myndigheten några av de
trender och den statistik som beskriver utvecklingen och de utmaningar vi står
inför.

Diagram 1: Utveckling av antal bankkontor med
och utan traditionell kassa.
Källa: Tillväxtverket, statistik från Pipos Betalanalys

Antalet bankkontor6 har
minskat med 12 procent
mellan 2011 och 2016, men
det som framförallt påverkat
tillgången till grundläggande
betaltjänster är det växande
antalet bankkontor som
blivit kontantlösa. År 2016
hade bara omkring 40
procent
av
kontoren
kontanthantering.7
Enligt
PTS
bedömning
talar
mycket för att denna utveckling kommer att fortsätta.

Bankernas förändrade service får även konsekvenser för andra aktörer inom
kontantinfrastrukturen, något som framgått vid de möten PTS haft med
värdetransportbolag och uttagsautomatbolag under 2016 och 2017. Av
historiska skäl förekommer det att uttagsautomater och serviceboxar för
deponering av dagskassor, som idag ägs av Bankomat respektive
värdetransportbolag, fortfarande står i eller i anslutning till bankernas lokaler.
När banker väljer att stänga kontor eller flyttar till billigare lokaler i samband
med att de blir kontantlösa, behöver aktörernas utrustning flyttas. Det innebär
ofta behov av nyinvesteringar, ökade lokalkostnader och ibland svårigheter hitta
en lämplig lokal för utrustningen. Dessa kostnader och problem innebär ibland
att tjänsterna måste läggas ner. Exempelvis har över 125 serviceboxar avvecklats
mellan 2013 och hösten 2017, varav merparten berott på bankernas förändrade

PTS. Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande betaltjänster, Dnr: 17-201, 2017-02-24
Antalet bankkontor i diagrammet är exklusive företagskontor och private banking.
7 Tillväxtverket. Uppgifter från kart- och statistiktjänsten ”Pipos Betalanalys”, 2016.
5
6
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service8. Sammantaget finns det idag omkring 600 serviceboxar kvar som
tillhandahålls av endera Loomis, Nokas, fristående Sparbanker eller SEB9.
Aktörerna har även rapporterat ökade svårigheter att upprätthålla servicen i vissa
delar av landet till följd av den minskade kontantanvändningen. Särskilt
problematiskt är glesare bebodda områden, men problemen kryper allt närmare
större orter och de problematiska områdena växer i storlek. Framförallt upplever
aktörerna utmaningar i norra Sverige men till exempel även i Småland. I avsikt
att upprätthålla en så god geografisk tillgänglighet som möjligt förekommer det
att olönsamma serviceställen subventioneras av mer lönsamma ställen, men i takt
med att allt större områden får problem med lönsamheten ökar risken att
servicen upphör.
Antalet uttagsautomater har
legat relativt stabilt mellan år
2007 och 2015, men
minskade med drygt 400
stycken under 2016. Under
samma period (2007-2016)
har antalet kontantuttag mer
än halverats och värdet på
kontantuttagen minskat med
drygt 40 procent.10 Baserat
på de samtal myndigheten
Diagram 2: Utveckling av antal kontantuttag,
haft med olika uttagsuttagsvärde och antalet uttagsautomater.
Källa: Riksbanken, Betalningsinstrument, sifferunderlag 2006automatbolag
är
det
2016
sannolikt
att
antalet
uttagsautomater kommer att
minska under de kommande åren. Mindre orter löper störst risk att förlora
befintlig uttagsservice.

Loomis, möte den 8 november 2017
Loomis, möte den 8 november 2017
10 Riksbanken. Betalningsinstrument, sifferunderlag 2006-2016 (xls), Excel fil, 2017-10-03
(hämtad 2017-10-26 från http://www.riksbank.se/sv/Statistik/Betalningsstatistik/)
8
9
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Diagram 3: Utveckling av elektroniska betalningar
och blankett girering.
Källa: Riksbanken, Betalningsinstrument, sifferunderlag 20062016

Diagram 4: Betalningssätt som använts den
senaste månaden, enligt Riksbankens
undersökning av Svenska folkets betalvanor 2016.
Källa: Riksbanken, Svenska folkets betalningsvanor 2016

De digitala betalningarna har
ökat konstant under de
senaste åren. Mellan 2007
och 2016 har antalet
kortbetalningar och elektroniska gireringar ökat med
125 procent, och autogiro
ökat med cirka 45 procent.
Antalet
blankettgireringar
har däremot fallit; år 2007
utgjorde blankettgireringar
15% av de totala gireringarna
(blankett och elektroniska,
exklusive autogiro), men har
minskat till 5% år 2016.11
Riksbankens undersökning
av Svenska folkets betalningsvanor 2016, visar också
en
minskad
kontantanvändning och övergång till
elektroniska
betaltjänster.
Som framgår har framförallt
användningen av Swish ökat
markant. Samtidigt uppger
en tredjedel av de tillfrågade
i undersökningen att de inte
klarar sig utan kontanter som
samhället ser ut idag.12

Diagram 5 visar hur användningen av vissa betaltjänster ser ut idag, enligt
undersökningar genomförda av Internetstiftelsen i Sverige (2017) och
Riksbanken (2016) samt uppgifter från Svensk Handel och Visita.

11
12

Riksbanken. Den Svenska finansmarknaden 2016, Tabell AB, s.130, 2016-08-31
Riksbanken. Svenska folkets betalningsvanor 2016, 2016.
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Diagram 5; Användningen av kontanter, kort och andra digitala betaltjänster.
Källor: Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och Internet 201713; Riksbanken,
Svenska folkets betalningsvanor 2016; samt information från Svensk Handel och
Visita.
Kontanter används framförallt vid betalningar av små belopp14, men under de
senaste åren har det blivit allt vanligare att även kort används för mindre belopp.
Idag är cirka 80 procent av betalningarna i handeln kortbetalningar och år 2020
förutspås denna siffra ha ökat till 90 procent15. Inom besöksnäringen är andelen
kortbetalningar redan 90 procent16. Förutom kort har betaltjänster via
mobiltelefonen blivit vanligare. Ett exempel är Swish som lanserades sommaren
2014 för privatkunder och per oktober 2017 hade över 5,96 miljoner
användare17.
Internetstiftelsen i Sverige (iis), Svenskarna och internet 2017. Mer detaljerade uppgifter från
undersökningen har även erhållits från Internetstiftelsen per mail den 31 oktober 2017.
14 Niklas Arvidsson (KTH) och Jonas Hedman (CBS). Presentation av Den kontantfria handeln – framtidsutopi
eller verklighet redan 2025?, Almedalen, 4 juli 2017.
15 Bengt Nilervall, Svensk Handel. Mail 2017-11-07. Paneldebatter Blir Sverige det första kontantlösa landet? och
Den kontantfria handeln – framtidsutopi eller verklighet redan 2025?, Almedalen, 4 juli 2017.
16 Clemens Wantschura, Visita. Mail 2017-11-10.
17 Getswish; mail från Anna-Lena Wretman 2017-11-12
13
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1.4

Sårbarheten i den traditionella infrastrukturen ökar

De förändrade betalbeteendena får konsekvenser för olika delar av den
traditionella betalinfrastrukturen:
Sårbarheten ökar i den kontantbaserade infrastrukturen
Vid PTS möten med uttags- och värdetransportbolag under det senaste året har
det framgått att problemen till följd av den minskade kontantanvändningen
bedöms accentueras. PTS ser allvarligt på denna trend eftersom det kan befaras
att om värdetransporterna, deponeringsmöjligheterna och uttagsmöjligheterna i
glesare bebodda områden försvinner, så undergrävs även den kontantrelaterade
betalservicen i stort.
Sårbarheten ökar även i ombudsnätet och den manuella servicen
Idag finns drygt 500 livsmedelsbutiker och andra serviceställen som på
kommersiella villkor erbjuder ombudstjänster, t ex kontantuttag, insättning på
bankkonto och betalning av räkningar. PTS har fått information ifrån
tillhandahållare av ombudslösningar att de ser betydande utmaningar att
upprätthålla ombudsservicen framöver. Det är framförallt belastningen som
dagens regelverk innebär i form av betungande administration som omnämnts.18
PTS anser att signalerna är oroväckande beaktat den betydelse dessa
serviceställen har fått för vissa grupper av användare när många bankkontor
slutat med sin kontantservice. Dessutom är kostnaden för olika former av
manuell kassaservice, till exempel betalning av räkningar, ofta betydligt högre på
bankkontor19.
Även blankettgirering kan vara sårbar
En annan viktig tjänst som successivt minskar i användning är brevledes
betalning av räkningar (en form av blankettgiro) som tillhandahållas av banker
och upprätthålls genom Privatgirot. Den tjänsten är viktig för de människor som
inte använder internetbanken och som tycker att det är för dyrt eller krångligt att
gå till banken eller ett ombud för att betala räkningar. Den fortsatta
digitaliseringen gör även denna tjänst sårbar på sikt. PTS har emellertid för
närvarande inga indikationer på att tjänsten riskerar att förändras i närtid.
Enligt PTS bedömning kommer det troligen att finnas behov av att under en
övergångsperiod stödja de områden som successivt får en försämrad service på
grund av att den bakomliggande infrastrukturen för kontanter och den manuella
betalservicen blir allt svårare att upprätthålla på kommersiella grunder. PTS ser
Möte med ClearOn, 23 oktober 2017.
Prisjämförelse finns på Konsumenternas Bank- och finansbyrå,
https://www.konsumenternas.se/betala/betala/om-att-valja-och-byta-bank/jamfor-avgifter
18
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en betydande risk för att en eller flera större aktörer på betaltjänstmarknaden
helt upphör med sina verksamheter i den bakomliggande infrastrukturen och att
konsekvenserna av det riskerar att bli betydande i de områden och för de
användare som berörs. Antalet aktörer verksamma inom branschen är begränsat,
vilket medför en hög sårbarhet för systemet. Värdetransporter upprätthålls
huvudsakligen genom två aktörer; Loomis och Nokas, uttagsautomater till
största delen genom tre aktörer; Bankomat, Kontanten och ICA Banken, och
ombudslösningar genom ClearOn (Kassagirot).
PTS följer och analyserar utvecklingen och dess konsekvenser för aktörer och
andra intressenter. Den snabbt minskande kontanthanteringen och dess
konsekvenser berör flera myndigheter. PTS samverkar med dessa myndigheter
så att problemet blir allsidigt belyst.
1.5

Svårigheter att etablera ombudslösningar visar att
även statliga insatser är sårbara

I takt med att bankerna och andra marknadsaktörer avvecklar sin
kontanthantering ökar avstånden till kontantuttag och deponeringsmöjligheter.
Enligt PTS bedömning finns inget som tyder på att denna trend kommer avta
eller upphöra. Som framgår av redogörelsen i PTS återrapportering20 i februari
arbetar Länsstyrelserna för att alternativa lösningar ska etableras i de områden
som får mest problem, men det kan ta tid och är ibland svårt att få till stånd en
lösning. Vanliga orsaker kan exempelvis vara att det inte finns någon aktör som
vill ta på sig det merarbete och de risker för rån som kan vara förenade med att
tillhandahålla betalservice. Det är med andra ord inte en självklarhet att det går
att få till stånd en lösning bara för att det finns möjlighet till finansiering. Att
stödet kan täcka upp till 100 procent av nettokostnaden är viktigt, men är inte
alltid ett tillräckligt incitament för att motivera någon att åta sig ombudsrollen.
Enligt PTS bedömning kommer länsstyrelsernas ombudsinsatser inte att räcka
till för att upprätthålla en god tillgänglighet om den infrastruktur som
tillhandahålls på kommersiella villkor ytterligare dras tillbaka.
1.6

Kontanter kan komma att vara oanvändbara i
framtiden, även om de är tillgängliga

Det blir allt vanligare att handlare, föreningar, gatuförsäljare och tjänsteleverantörer som tidigare tagit emot kontanta betalningar nu istället föredrar att
konsumenter betalar med kort eller mobilen. Det upplevs säkrare och billigare
att hantera21. Idag finns ett växande antal företag och föreningar som endast
PTS. Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande betaltjänster, Dnr: 17-201, 2017-02-24
A-focus, presentation av Betaltjänster och det offentligas roll i en digitaliserad framtid, maj 2017. Fas 3 i det
avropade uppdraget Dnr: 16-5396.
20
21
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accepterar elektroniska betalningar. PTS bedömer att denna utveckling kommer
fortsätta och troligtvis accelerera.
En aktuell studie som genomförs av forskare på KTH, Handelshögskolan i
Köpenhamn och Riksbanken visar att allt fler företag inom handeln kommer att
bli kontantfria under de närmaste åren22. Enligt studiens resultat kommer cirka
25 procent av företagen inom handeln redan år 2020 att ha upphört att ta emot
betalningar i kontanter. År 2025 har hälften blivit kontantfria och år 2030 är det
cirka två tredjedelar. Forskarna tror att när utvecklingen väl tagit fart och det
blivit mer legitimt att bli kontantfri går det troligtvis ännu fortare. Som kuriosa
har forskarna räknat ut att handeln blir kontantfri 24 mars 2023 – den tidpunkt
när trenden med minskad kontantanvändning och handelns ökade kostnader för
kontanthantering beräknas nå den kritiska punkt då det inte längre lönar sig för
den genomsnittlige handlaren att ta emot kontanter23. Mycket talar alltså för att
kontanter i framtiden inte längre kommer att vara fullt användbara även om de är
tillgängliga.
1.7

Det finns fortfarande många som inte är digitalt
delaktiga

Digitaliseringen inom betaltjänstmarknaden sker så snabbt att många människor
och verksamheter inte hinner med att anpassa sig. Särskilt svårt kan det vara för
äldre personer, för personer med funktionsnedsättning och nyanlända som av
olika skäl har svårt att hantera digitala betalningsformer24. Enligt PTS bedömning
har dessa grupper oftare än andra problem med att börja använda elektroniska
betaltjänster och många av de nuvarande hindren kommer sannolikt att finnas
kvar under en överskådlig framtid.
Det finns inga säkra siffror på hur stort det digitala utanförskapet är. Ur ett
betaltjänstperspektiv skulle det också kunna variera beroende på vilka tjänster
som betraktas; till exempel förmågan att använda ett bankkort, att använda
internetbanken eller att använda tjänsten Swish. Undersökningen Svenskarna
och Internet 201725, pekar på att sex procent av befolkningen över 15 år, omkring
Undersökning av Svensk Handels medlemmar (företag inom dagligvaror och sällanköpsvaror),
genomförd av KTH, CBS och Riksbanken. Källa: Niklas Arvidsson (KTH) och Jonas Hedman (CBS),
presentation av Den kontantfria handeln – framtidsutopi eller verklighet redan 2025?, Almedalen, 4 juli 2017.
23 Computer Sweden, artikel När slutar handeln med kontanter? Nu finns det ett datum för det, den 9 oktober 2017.
24 För äldre är brister i den generella digitala kunskapen ett vanligt inledande hinder samt viljan eller tilltron
till den egna förmågan att kunna använda de digitala lösningarna. För personer med funktionsnedsättning utgör
brister i lösningarnas utformning andra hinder. Bland nyanlända förekommer problem på grund av avsaknad
av personnummer, språk- och kunskapsbarriärer samt låg tillit till betal- och banksystemet. Människor i
utanförskap, till exempel på grund av missbruk, social utslagning eller psykisk ohälsa, kan komma att bli
särskilt sårbara eftersom deras skyddsnät ofta är begränsat och det är svårt att rekrytera hjälp, till exempel i
form av gode män, till dessa grupper.
25 Internetstiftelsen i Sverige (iis), Svenskarna och internet 2017
22
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en halv miljon personer i Sverige, aldrig använder internet och därmed är helt
utanför det digitala samhället. Av dessa är 430 000 personer över 65 år.
Därutöver finns det personer som använder internet i någon utsträckning men
som inte är delaktiga i det digitala betalsystemet. I åldersgrupperna över 25 år är
det omkring 250 000 personer som inte använder internetbank och 365 000
personer som inte betalar räkningar över internet även om de har viss
internetanvändning. Vidare finns inom samma åldersgrupp knappt en och en
halv miljon personer med viss internetanvändning som inte använder Mobilt
BankID och knappt två miljoner som inte använder Swish. Det finns anledning
att tro att dessa siffror kan vara i underkant eftersom grupper som oftare har
problem, till exempel på grund av funktionsnedsättning, språksvårigheter, social
utslagning med mera, många gånger inte nås fullt ut av ordinarie undersökningar.
Av Internetstiftelsens undersökning framgår också att 29 procent av de vuxna
inte känner sig alls eller bara lite delaktiga i informationssamhället. Enligt studien
är ointresse (52 procent) och krånglig teknik (20 procent) de främsta skälen till
att man inte använder internet.26

Diagram 6; Användningen av olika digitala tjänster bland de som är 16 år och
äldre respektive de 66 år och äldre. Baserat på statistik från Internetstiftelsen i
Sverige, Svenskarna och Internet 2017.
Svenska Stadsnätsföreningen har under 2016 också genomfört en studie27 om
digitalt utanförskap som visar ett tydligt samband med ålder, utbildning och
inkomst. Studien bedömer att minst 600 000 personer i Sverige kan befinna sig
i digitalt utanförskap, dvs. deras tekniska förmåga, vilja, språk eller en
funktionsnedsättning gör att de har en mycket begränsad användning av
Internetstiftelsen i Sverige (iis), Svenskarna och internet 2017. Mer detaljerade uppgifter från
undersökningen har även erhållits från Internetstiftelsen per mail den 31 oktober 2017.
27 Umecon på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen, En studie om digitalt utanförskap, 2016
26
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bredband och digitala tjänster. Om egen försörjning saknas är risken för digitalt
utanförskap också större.
Det är allvarligt att en så stor andel av befolkningen inte är delaktig i det digitala
samhället och särskilt kritiskt när en så viktig samhällsfunktion som det digitala
betalsystemet inte är tillgängligt för alla.
1.8

Det sätt på vilket staten tryggar tillgången till
grundläggande betaltjänster räcker inte för att möta
framtidens behov

Ett fungerande betalsystem som är tillförlitligt och tillgängligt för alla är en
förutsättning i samhället. I dag har sedlar och mynt en särställning som lagligt
betalmedel28 och kontanter står även i fokus i arbetet med grundläggande
betaltjänster. PTS bedömer dock att kontanter inte kommer att vara ett
tillräckligt heltäckande system i framtiden för att tillgodose samhällets
grundläggande behov av betaltjänster. Det finns därför anledning att ifrågasätta
om det läggs tillräckliga resurser på att utforma ett digitalt betalsystem som är
tillförlitligt och tillgängligt för alla. Om övergången till ett digitalt system ska
kunna ske på ett hållbart sätt som beaktar alla användares behov anser PTS att
det behövs särskilda insatser för att systemet ska bli tillgängligt och användbart
för alla. Det innebär att de utmaningar som följer av förändringen behöver
identifieras och lösas. Hittills fastställda utmaningar och insatser kan behöva
omvärderas och resurser flyttas från de traditionella kontantbaserade
betaltjänsterna till de digitala tjänsterna.
Det finns en risk att skillnaden mellan individer som är digitalt delaktiga och de
som inte är det ökar om inte medvetna insatser görs för att inkludera fler. Så
länge fokus för att möta sårbara gruppers behov ligger på att säkra tillgången till
grundläggande betaltjänster genom det analoga betalsystemet finns det en risk
att utanförskapet förstärks. PTS anser därför att det är viktigt att det digitala
perspektivet stärks och tydliggörs. PTS bedömer också att ett digitalt perspektiv
ökar möjligheterna att hitta nya lösningar på både befintliga och nya problem.

Björn Segendorf och Anna Wilbe, Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet, Ekonomiska
kommentarer, Har kontanter någon framtid som lagligt betalningsmedel?, 2014
28
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2

Geografiska och strukturella
utmaningar

2.1

De geografiska utmaningarna förväntas minska i det
digitala betalsystemet

I ett digitalt betalsystem handlar de geografiska utmaningarna29 om täckning av
bredband och tjänster, det vill säga beror på tillgången till fast och trådlöst
bredband, belastningen i näten, tillgången till nationella och internationella
digitala tjänster och avståndet till utlämningsställen för hämtning av post och
paket. PTS bedömning är att de geografiska utmaningarna kommer vara
betydligt mindre i det digitala betalsystemet än vad de är i det kontantbaserade
systemet. Anledningen är att stora satsningar görs från både det offentliga och
det privata för att bygga ut den digitala infrastrukturen, medan utmaningarna i
det kontantbaserade systemet med fysiska serviceställen förväntas öka.
Enligt PTS bredbandskartläggning30 täcker mobilnäten idag 99.97 procent av
platserna där personer bor och arbetar genom 4G tekniken31 och cirka 69
procent av Sveriges yta (år 2016) med mobilnät som medger 10 Mbit/s
(exklusive 450 MHz-bandet). Även tillgången till bredband med högre
hastigheter ökar. I oktober 2016 hade cirka 71 procent av alla hushåll och företag
i Sverige tillgång till bredband med hastigheter om minst 100 Mbit/s.
Utbyggnaden av både mobilnät och fast bredband kommer att fortsätta. I slutet
av 2016 höjde regeringen bredbandsmålen som bland annat säjer att 98 procent
bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet år
202532. Därtill har regeringen aviserat att de höjer funktionellt tillträde till internet
till 10 Mbit/s33, det vill säga miniminivån för vad var och en ska tillgång till i sin
bostad eller sitt verksamhetsställe.
En annan geografisk aspekt är att vissa betaltjänster kan vara nationellt
begränsade. Ett exempel är tjänsten Swish som än så länge endast finns i Sverige
och bara fungerar om man har ett svenskt bankkonto och Mobilt BankID.
Genom ny lagstiftning (se kapitel 3) och utveckling av allt fler betallösningar från
internationella aktörer kommer de nuvarande geografiska begränsningarna
sannolikt att förändras med tiden. Om e-handel fortsätter växa kvarstår dock det
Geografiska utmaningar är de utmaningar som följer av att infrastrukturen kring betalsystemet brister i
relation till var människor är.
30 PTS, PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016, PTS-ER-2017:7, Publicerad 2017-03-20
31 4G– även benämnt Long Term Evolution (LTE)
32 Näringsdepartementet; Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, N2016/08008/D, Publicerad
2016-12-21
33 Regeringen, Budgetpropositionen för 2018, Prop. 2017/18:1, Utgiftsområde 22, sid 120, Publicerad 2017-09-20.
29
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faktum att kunderna behöver få produkterna fysiskt levererade hem eller till ett
utlämningsställe – en geografisk utmaning som består även i en digital framtid.
2.2

Kraven på det digitala systemets tillgänglighet,
robusthet och säkerhet ökar

Den snabba övergången till det digitala betalsystemet ökar vikten av att säkerställa att hela kedjan kring digitala betalningar fungerar i samhället och att det
fungerar för alla. Samtidigt signalerar lagstiftning, myndigheternas uppdrag och
politiken att det är den kontanta betalkedjan som måste fungera i första hand.
I takt med att kontanterna försvinner ökar sårbarheten och samhällets beroende
av det digitala systemet. Det ställer höga krav på tillgänglighet, robusthet och
säkerhet både på det finansiella systemet och på de elektroniska
kommunikationsnät som betalningarna går via. Dessa frågor kommer få allt
större betydelse framöver. Frågan om konsumentskyddet blir viktigare när
kriminaliteten flyttar med användarna till det digitala systemet. Lagen om
obehöriga transaktioner (2010:738) ska skydda konsumenterna mot obehöriga
transaktioner, id-kapning, kortbedrägerier, skimning34 med mera, under
förutsättningar att konsumenten inte varit grovt oaktsam, det vill säga agerat på
ett sätt som markant avviker från vad som är normalt beteende. En utmaning
finns i att vad som är normalt kan bero på individens förutsättningar. Till
exempel kan en blind person eller en person men viss kognitiv nedsättning ha
andra ”normala” beteenden. Det är viktigt att lagstiftningen beaktar att de som
ännu inte är delaktiga i det digitala betalsystemet kan ha andra förutsättningar.
När fler i samhället blir digitala ska de också ha samma rättigheter i juridisk
mening, det vill säga de ska exempelvis också vara skyddade.
2.3

Det privata och offentliga stödet runt individen är
splittrat och bristfälligt

Det finns ett flertal olika aktörer runt en individ som inte själv klarar av att göra
grundläggande betalningar, men stödet är inte är tillräckligt heltäckande och
finmaskigt för att trygga att alla har tillgång till de betaltjänster som de behöver.
I sin studie35 har A-focus lyft fram följande aktörer och deras roll så som systemet
ser ut idag:

Skimning är en form av kontokortsbedrägeri där en bedragare använder en avläsare för att stjäla
kortuppgifterna på ett kontokort. Kortuppgifterna kan sedan användas till att betala med på internet.
35 A-focus, presentation av Betaltjänster och det offentligas roll i en digitaliserad framtid, maj 2017. Fas 3 i det
avropade uppdraget Dnr: 16-5396.
34
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Diagram 7: Aktörer runt en individ som tillhandahåller betaltjänster eller olika
grad av stöd kopplat till betaltjänster. Källa: A-focus.
Banker och andra tjänsteleverantörer: Dessa aktörer har idag en begränsad
skyldighet att stötta sina befintliga och potentiella kunder. Enligt det nya
betalkontodirektivet36 får en bank inte neka någon att öppna ett bankkonto men
de har samtidigt inget ansvar för att det finns ett tjänsteutbud som passar
användargrupper som de inte vill ha som kunder. De kommersiella aktörerna
har därmed stor frihet att genom tjänsteutformning och prissättning välja både
tjänsteutbud och vilka kunder de vill ha. Givetvis finns det ett kommersiellt
intresse av att omhänderta kunder, dvs utbilda kunder och utveckla användarvänliga tjänster, som i viss mån motverkar friheten att välja bort kundgrupper.
Föreningslivet och folkbildningsrörelsen: Dessa är viktiga aktörer som på
olika sätt bidrar till att utbilda människor och att öka den digitala delaktigheten.
Enligt PTS studier är insatserna betydelsefulla samtidigt som de ofta är både
geografiskt begränsade (lokala) och begränsade i vilka de når ut till.
Personliga ombud, dvs. släkt och vänner, nära anhöriga och gode män.
Vissa användare löser sitt behov genom personliga ombud. Det kan vara
anhöriga, vänner och gode män. Det är dock ett svagt system att förlita sig på;
alla har inte släkt och vänner som kan hjälpa till och tillgången till gode män
varierar mellan kommuner, för vem de finns tillgängliga och hur omfattande
deras ansvar är.

Regeringen, Regeringens proposition 2016/17:129, Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, 2017-0302. Enligt direktivet ska alla konsumenter som är lagligen bosatta inom Europeiska unionen ges tillgång
till betalkonto med grundläggande funktioner.
36
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290 kommuner: Kommunernas ansvar beträffande tillgång till betaltjänster är
otydligt. Betalfrågor har ingen naturlig hemvist inom den kommunala
verksamheten även om de indirekt berör många uppgifter som kommunerna
utför, t ex hemtjänsten. PTS och länsstyrelsernas studier visar att många
kommuner inte vill att personalen ska involveras i brukares ekonomiska
angelägenheter. När de måste göra det löser kommunerna problemen på olika
sätt och med olika grad av säkerhet. Alla kommuner har inte rutiner för hur hjälp
ska ges och stödet är inte alltid rättssäkert, varken för brukaren eller personalen.
Utan hemvist och någon ansvarig för frågan är det svårt att få fram fungerande
kommersiella lösningar, trots att samma problem ofta återfinns i de flesta
kommunerna.37
Länsstyrelserna: Sedan år 2013 har länsstyrelserna i uppdrag att bevaka och vid
behov genomföra stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till
grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsernas insatser för att trygga tillgången till
grundläggande betaltjänster har påverkat användarnas tillgänglighet positivt38.
Trots detta visar de årliga uppföljningarna att tillgången till grundläggande
betaltjänster brister och att utmaningarna ökar på många håll.
Myndigheter. Det finns många nationella myndigheter som arbetar med
betalsystemet från olika perspektiv, så som Riksbanken, Finansinspektionen,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, E-legitimationsnämnden, PTS
med flera. Ansvaret för att lösa användarnas utmaningar i ett fungerande digitalt
betalsystem är dock enligt PTS bedömning begränsat och inte tillräckligt
sammanhållande.
PTS noterar att systemet för att säkra tillgången till grundläggande betaltjänster
har brister. Sårbara grupper får alltför ofta lägga sin tillit till enskilda individer
och till otillräckliga system där regler och processer kringgås39. Det offentligas
möjlighet att hjälpa till brister redan idag och sett till det digitala betalsystemet
ökar sårbarheterna i ännu större utsträckning. Anledningen är den digitala
omvandlingen utesluter fler människor och i viss utsträckning andra än det
traditionella systemet har gjort. Med teknikens möjligheter borde det kunna vara
tvärtom.
En mer utförlig beskrivning finns i promemorian Kartläggning av problem och lösningar för sårbara grupper, som
ligger som bilaga i länsstyrelsernas rapport, Bevakning av grundläggande betaltjänster 2015, Publicerad 2015.
38 Exempelvis bidrog de 30 stycken statligt finansierade ombuden under 2016 till att minska distansen för
46 516 personer med i genomsnitt 14 km till närmaste servicepunkt för kontantuttag, vilket är mer än en
halvering av distansen.
39 Exempel är att bankkort och kod måste lämnas ut till bekanta eller yrkesverksamma för hjälp med
betaltjänster och att det i vissa kommuner saknas rutiner och uppföljning för hjälp med betalningar. En
mer utförlig beskrivning finns i Promemorian Kartläggning av problem och lösningar för sårbara grupper (se fotnot
33)
37
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3

Ny lagstiftning stöttar, men räcker
inte

Digitaliseringen och användningen av internet möjliggör nya kanaler, nya
värdekedjor, nya samarbeten och nya aktörer. De traditionella bankerna möter
en allt hårdare konkurrens från allt fler aktörer. Ny lagstiftning stödjer
tillkomsten av nya aktörer och ska förbättra tillgången till framtidens tjänster för
fler, men enligt PTS bedömning kommer detta inte att räcka, varken i omfattning
eller i tillräckligt närliggande tidpunkt för ikraftträdande.
3.1

Betaltjänstdirektivet (PSD2)

Det nya betaltjänstdirektivet (PSD2) kommer träda i kraft tidigast den 1 maj
201840. I korthet innebär direktivet bland annat förenklade regler, ökad
transparens från banker och nya tillståndskrav. Målet med direktivet är att
förbättra innovationen i sektorn, stärka konsumentskyddet och öka säkerheten
för internetbetalningar och kontoåtkomst. Bankerna ska bli skyldiga att lämna ut
konsumentens kontouppgifter till tredjepartsleverantör, om konsumenten gett
sitt tillåtande41. Därigenom hoppas lagstiftarna att det ska bli enklare för
tredjepartsleverantörer att etablera och utvidga sin verksamhet och därmed
konkurrera med de traditionella bankerna.
I förlängningen kan det tänkas att den relation som konsumenter har till sin
bank, den vertikala värdekedjan och de affärsmodeller som präglat bankväsendet och betaltjänster förändras. Förändringen förväntas leda till att två nya
typer av finansiella aktörer etableras: leverantörer av betalningsinitieringstjänster42 och leverantörer av kontoinformationstjänster43. Kombinationen av ny
lagstiftning, nya användarkrav, tekniska möjligheter och aktörer, stödjer en
utveckling av hur betalningar kommer att göras i framtiden.
3.2

Webtillgänglighetsdirektivet

Under 2018 ska det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet införlivas i svensk
lagstiftning, det vill säga offentliga myndigheters webbplatser och mobila
applikationer ska tillgängliggöras så att alla i samhället ska kunna ta del av
informationen. Direktivet utgör ett så kallat minimiharmoniseringsdirektiv vilket
Regeringen, Genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, är försenat, artikel publicerad 2017-09-12
Det innebär t ex. att vid handel online kommer konsumenten inte att behöva ange kontodetaljer, utan
skickas istället till bankens internetsida för att där ge företaget behörighet till sina bankkonton.
42 Leverantörer av betalningsinitieringstjänster initierar en betalningsorder på användarens begäran.
Exempel kan vara penningöverföringar och betalning av räkningar.
43 Leverantörer av kontoinformationstjänster är tjänsteföretag som har tillgång till bankkunders
kontoinformation och som t ex kan erbjuda analys konsumtionsmönster eller sammanställning av
kontoinformation från flera olika banker.
40
41
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innebär att varje medlemsland själva kan välja att implementera högre krav än
vad som anges i direktivet. Syftet med lagstiftningen är att underlätta och
stimulera till digital delaktighet i takt med att mötet mellan det offentliga och
användarna blir alltmer digitalt. Privata verksamheter, såsom privata
handelsplatser och finansiella tjänster, omfattas dock inte. De positiva effekterna
för betalningar och transaktioner för dessa användare kan därmed antas bli
begränsade.
3.3

Förslag på en europeisk tillgänglighetslag

Förutom webbtillgänglighetsdirektivet finns dessutom ett förslag på en
europeisk tillgänglighetslag. Alla nya miljöer, produkter och tjänster ska utformas
enligt universell utformning, vilket innebär att de ska utformas utifrån
människors olika förmågor och egenskaper. Förslaget berör bland annat
bankomater, tv-apparater, datorer, transporter, banktjänster, medietjänster, ehandel och telefoni. Enligt direktivet ska medlemsstaterna tillämpa alla åtgärder
senast sex år efter det att direktivet har trätt i kraft. Eftersom direktivet inte är
klart är det osäkert hur lagen kommer att utformas, hur omfattande tillgänglighetskraven blir samt effekterna av lagen. I dagsläget ser det ut som att det kommer att ta många år innan någon lagstiftning finns på plats.
PTS bedömning är att alla dessa regulatoriska förändringar är viktiga och bra,
men med de utmaningar som finns på betaltjänstområdet kommer
förändringarna inte att räcka och inte heller ha effekt snabbt nog. Med
nuvarande utvecklingstakt kommer det att finnas behov av andra
kompletterande offentliga insatser.
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4

Lösningar för olika användargrupper

4.1

Tekniken medger goda möjligheter

Redan idag finns det lösningar som medger många alternativa sätt att vara digital
och utvecklingen kommer att göra betalningar än mer individanpassade. Det
innebär att den tillgängliga tekniken medger förutsättningar att hitta lösningar på
problem som tidigare inte varit möjligt, exempelvis dessa:








Olika terminaler som möjliggör betalningar, t ex klockor, armband, ringar och
chipimplantat.
Röststyrning, en teknik som redan finns och som tros växa inom många
områden så även inom betalningar.
Användning av biometri, till exempel identifiering med hjälp av
fingeravtryck, röstigenkänning och ansiktsigenkänning istället för
lösenord.
Betalningar som är helt automatiserade, såväl i den digitala som den fysiska
handeln (så kallade contextual payments).
Robotar och artificiell intelligens (AI) som sköter betalningar och som ger
kunderna råd och stöd i både köp och betalningar.
Direktbetalningar utan ett kort som mellanhand för betalningen, såsom i
Swish.
Nya digitala valutor, t ex e-krona och bitcoin.

Flera av de lösningar som nämns ovan har ännu inte nått allmänheten och vissa
kanske inte heller kommer att utvecklas vidare. Det tycks emellertid inte vara
tekniken som sätter begränsningarna utan vår förmåga att utnyttja teknikens
möjligheter. Det betyder också att om man tar tillvara på teknikens möjligheter
kan sårbara grupper ha större möjligheter att inkluderas i det digitala systemet än
i det analoga. Det handlar dels om att hitta lösningar i det digitala systemet på
problem som inte kunnat lösas i det analoga, dels om att hitta bättre digitala
lösningar (t ex säkrare, enklare) än vad som finns i det analoga systemet.
4.2

Det behövs olika lösningar för olika grupper

I det kontantbaserade systemet är behovet av statliga insatser framförallt kopplat
till de geografiska utmaningarna. I det digitala systemet ligger utmaningarna
framförallt i förmågan att möta behoven hos de som av olika anledningar har
svårt att använda digitala betaltjänster. Dessa användare behöver hjälp och stöd
för att komma in i det digitala betalsystemet.
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För att beskriva målgruppen har A-focus använt den så kallade
”teknikadoptionskurvan” i sin studie44, se diagram 8. Enligt teorierna kring
teknikadoptionskurvan utgör de som är ”eftersläntrare” 16 procent av
befolkningen45. De individer som ligger i slutet av teknikadoptionskurvan
behöver normalt sett hjälp för att förflyttas. Det är inte en homogen grupp, vilket
betyder att de insatser som behövs varierar. För att hitta de rätta och mest
effektiva insatserna krävs en djupare förståelse för hur behoven och
utmaningarna ser ut.

Diagram 8: Teknikadaptionskurvan med markering av de ”eftersläntrare” som
behöver särskilt stöd för att bli digitalt delaktiga. Källa: A-focus.
Vad har olika målgrupper för behov?
Behovet skiljer sig inte åt mellan olika grupper som har problem med betalningar
och inte heller mellan de som är digitalt delaktiga och de som inte är det. Det är
vanligt att behov och lösning blandas ihop; till exempel att man ”behöver
kontanter”, men kontanter är en lösning, inte ett behov. Behovet, i sin vidaste
bemärkelse, är att kunna handla. I en snävare mening kan behovet sägas vara att
utföra betalningar för produkter och tjänster. Betalningarna ska kunna ske omgående (i
realtid) eller med fördröjning, kunna göras från hemmet, arbetsställen eller annan
given plats och det ska kunna ske av personen själv eller genom någon annan.
Utmaningen ligger i att individer har olika förmågor och behöver olika lösningar
för att få uppgiften utförd. Det betyder att VAD de ska göra är lika (att betala),
men HUR det kan göras varierar. Stöttande insatser behöver således variera.

A-focus, presentation av Betaltjänster och det offentligas roll i en digitaliserad framtid, maj 2017. Fas 3 i det
avropade uppdraget Dnr: 16-5396.
45 Uppgift från A-focus
44
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Det kommer att behövas olika typer av insatser för olika grupper
PTS har sammanställt förslag på insatser som myndigheten bedömer behövs för
att möta de olika bakomliggande anledningarna till varför olika grupper inte
använder digitala betaltjänster. PTS har utgått från den målgruppsindelning som
Länsstyrelsen i Dalarna tidigare använt46 och kompletterat denna med en
inledande målgrupp.

Diagram 9: Insatser för att hjälpa återstående grupper över till att använda
digitala betaltjänster, dvs de som är ”eftersläntrare” i Teknikadaptionskurvan.
Källa: A-focus

Individer som av olika anledningar inte vill bli digitala.

Denna grupp består av individer som har förmåga, men ett motstånd mot, att
använda digitala betallösningar. Det kan till exempel handla om rädsla för det
digitala, att konton blir kapade, att utsättas för virusattacker med mera. Det kan
också handla om att personer vill vara anonyma och att vissa människor har svårt
för förändringar.
PTS bedömer att i takt med att det blir allt svårare att klara sig i det analoga
betalsystemet kommer vissa av dessa användare att tvingas till en förflyttning.
För att underlätta detta steg kan insatser göras som främjar och utbildar

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Innovationsupphandling av betaltjänster, ISBN/ISSN-nr: 1654-7691,
Publicerad: 2017.
46
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målgruppen tillsammans med insatser som leder till en positiv bild och ökar
trygghetskänslan.

Individer som inte klarar av att göra betalningar på grund av att befintliga
betaltjänster brister i användbarhet och tillgänglighet.

Exempel på brister kan vara att uttagsautomater är felaktigt placerade, att det är
svårt att se och läsa på displayer, att knappar på utrustningen är för små, att
tjänsterna inte erbjuds på flera språk och att tjänster upplevs krångliga att förstå
och lära sig. För många kan det också handla om att informationen om tjänsterna
är bristfällig eller att det saknas stöd/hjälp för att kunna använda den utrustning
som krävs.
Med rätt insatser och stöd kan denna målgrupp lära sig att använda digitala
tjänster och det digitala betalsystemet. Framförallt handlar det om att gruppen
skulle bli hjälpt av mer användarvänliga och enkla tjänster. Det behövs också
främjande insatser i form av information, utbildning och annat stöd, till exempel
support. Vidare kan även denna grupp behöva kompletterande insatser som ger
en positiv bild av digitala tjänster och som ger trygghet. Till viss del överlappar
lösningarna mellan denna och den förstnämnda målgruppen.

Individer som inte klarar av att betala och ta betalt på grund av svårigheter
att förstå och hantera pengar.

Denna målgrupp omfattar individer med sjukdomar, som till exempel demens
och andra diagnoser, som påverkar den kognitiva förmågan och gör det svårare
för dem att använda gängse lösningar.
Ofta kan personer i denna målgrupp använda digitala tjänster med stöd och
hjälp. Till skillnad från föregående målgrupp räcker det inte med mer lättanvända
tjänster och kompetensutveckling. Det behövs särskilt utformade tjänster där
hänsyn tas till olika förutsättningar. När dessa tjänster ska tas fram är det viktigt
att ändra perspektivet från att exempelvis utföra betalningar i det analoga
kontanta systemet till att göra det i det digitala.

Mellanhänder som i sitt privatliv tar på sig att hjälpa en annan person att
betala.

Målgruppen omfattar exempelvis anhöriga, vänner och grannar som vill hjälpa
någon med betalningar. Den här målgruppen har nytta av innovativa lösningar
som gör det möjligt att hjälpa andra att göra betalningar på ett sätt som är enkelt,
tryggt och rättssäkert för alla parter.
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Mellanhänder som i sin yrkesroll blir tvungna att hjälpa andra att betala
trots att det inte nödvändigtvis ingår i arbetsuppgifterna.
Målgruppen utgörs exempelvis av hemtjänstpersonal, personliga assistenter,
landsbygdshandlare och andra serviceföretagare samt gode män. Även denna
målgrupp har nytta av innovativa lösningar som gör det möjligt att hjälpa andra
att göra betalningar på ett sätt som är enkelt, tryggt och rättssäkert för alla parter.

För de sistnämnda två grupperna behövs lösningar som stöttar dessa
mellanhänder i att hjälpa någon annan. De studier som PTS och länsstyrelserna
har gjort visar att det finns många brister i hur man arbetar och löser situationer
med stöd idag. Detta gäller både tillgänglighet och trygghet/rättssäkerhet för den
som hjälper och den som blir hjälpt. Inte sällan finns regler som mellanhanden
behöver kringgå, t ex pinkoder som lämnas ut och betalningar som genomförs
utan formella befogenheter. PTS är övertygad om att med digital teknik så kan
bättre och säkrare lösningar tas fram. Perspektivet behöver dock även i detta fall
ändras från att ta fram lösningar i det nuvarande delvis analoga systemet till att
göra det i det digitala.
Utöver ovanstående finns det inom grupperna med individer de som inte har
råd att använda de digitala betaltjänsterna. Till skillnad från det kontantbaserade
systemet är det digitala systemet i stor utsträckning förenat med kostnader för
utrustning och abonnemang. Eftersom betalsystemet är så centralt – alla behöver
kunna betala – kommer det att finnas behov av insatser som också löser problem
med ekonomiskt betingat utanförskap. Vidare är insatser för att hjälpa
människor över i det digitala betalsystemet beroende av insatser för digital
delaktighet i stort. Dessa stöd behöver samordnas.
Ovanstående förslag på insatser är på en övergripande nivå. Kunskapen om de
olika målgruppernas behov är i vissa avseenden begränsad. Det kommer därför
att behövas ytterligare arbete för att fördjupa kunskapen om behoven för att
adekvata lösningar ska kunna tas fram.
4.3

Det finns goda exempel på andra initiativ för
övergång mot digitala lösningar

I likhet med det övergripande målet om grundläggande betaltjänster måste det
långsiktiga målet vara att alla ska vara med i det framtida digitala betalsystemet.
Däremot behöver det inte alltid ske på samma sätt. De senaste åren finns det
flera initiativ där det offentliga aktivt fattat beslut och verkat för en övergång till
det digitala. Bakgrunden har antingen varit att utvecklingen mot det nya gått så
fort att det gamla inte längre kan motiveras eller att den digitala tekniken
möjliggjort en effektiv och fungerande lösning som inte tidigare var möjlig.
Några exempel är satsningarna på:
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Digitala taltidningar
Digitala trygghetslarm
Mina meddelande
Bankkort som inte kräver konto och legitimation
Undertextning med talsyntes
Hem-PC
IT-Support Direkt
Ledningskollen

Med teknikens hjälp har användarna förflyttats från en analog till en digital
lösning. Den initiala arbetsprocessen har sett nästan likadan ut:




problemet har identifierats
en utredning har identifierat vad som behöver och kan göras
ett samverkansprojekt har bildats där aktörerna tillsammans har
utvecklat eller upphandlat en lämplig lösning

PTS ser goda möjligheter att på motsvarande sätt hitta konstruktiva, digitala
lösningar på befintliga problem. Några exempel ligger i fotnot47. Ytterligare
exempel på möjliga insatsområden kan hämtas ur promemorian ”Kartläggning av
problem och lösningar för sårbara grupper när det gäller tillgång till grundläggande
betaltjänster” som tagits fram av länsstyrelsernas arbetsgrupp Individer och
kommunsamverkan48.

En möjlighet skulle kunna vara en rättssäker och enkel digital lösning för hemtjänsten när de ska hjälpa
brukare med köp och betalningar. Idag löser kommunerna hjälpen med betalningar på olika sätt men, som
i fallet med trygghetslarm, skulle en gemensam lösning kunna tas fram/upphandlas som löser frågan på ett
likartat sätt. Motsvarande möjligheter att hitta lösningar på befintliga problem finns även för andra grupper
som gode män och anhöriga. Det finns också situationer då betalningar och transaktioner skulle underlättas
om de var kopplade till någon form av samhällskonto istället för att vara kopplade till ett personkonto. Det
skulle kunna tydliggöra vem som har gjort betalningar/uttag och begränsa utomståendes tillgång till en
persons tillgångar.
48 Länsstyrelserna, Bevakning av grundläggande betaltjänster 2015, Publicerad 2015. Promemorian ligger som
bilaga i rapporten.
47
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5

Ett ekosystem för den digitala
betalinfrastrukturen behöver skapas

5.1

Arbete med att trygga tillgången till det digitala
betalsystemet behöver drivas på såväl regional som
nationell nivå

De statliga insatserna för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster
flyttades under 2012 från den nationella nivån till att huvudsakligen genomföras
på den regionala. Det har varit lämpligt, särskilt när det gäller att trygga tillgången
till fysiska serviceställen. Ser vi till de framtida utmaningarna är PTS bedömning
att det regionala perspektivet och insatserna kommer vara fortsatt viktiga men
att de behöver kompletteras med ett tydligare nationellt perspektiv.
Motiveringen till det är bland annat att:
Arbete behöver bedrivas med ett helhetsperspektiv för att säkra att det digitala betalsystemet
är långsiktigt hållbart, säkert och tillgängligt för alla. I takt med att alternativen minskar
blir det allt viktigare att det digitala systemet fungerar för alla. Det kommer att
vara avgörande att insatser genomförs utifrån ett holistiskt perspektiv för att
säkra att olika aspekter i systemet överensstämmer och för att skapa
förutsättningar för ökad digital delaktighet.
Samhällsekonomiska vinster kan uppnås om samma problem löses på ett likartat sätt i olika
delar av landet och samhället. Tillgången till betaltjänster i det analoga systemet
fungerar inte utan problem idag och vissa av dessa problem blir än tydligare när
lösningarna ska omvandlas till ett digitalt system. Det är inte ekonomiskt
effektivt om 290 kommuner, med varierande resurser, tar om hand samma
problem på olika sätt och vid helt olika tidpunkter. Därtill finns 21 landsting och
en stor mängd myndigheter. Stora vinster kan uppnås om ett och samma
problem löses på likartat sätt.
Det behövs samverkan mellan flera myndigheter med olika ansvar inom betalsystemet och för
användarna, för att lösa de utmaningar vi står inför. Skiftet till ett digitalt betalsystem
berör frågor som spänner över flera myndigheters ansvarsområden.
Utmaningarna kommer att behöva lösas i samverkan mellan berörda
myndigheter och i överensstämmelse mellan olika områden. Det är något som
redan sker idag och som även fortsättningsvis kommer att vara viktigt när nya
utmaningar behöver omhändertas. Det offentliga, det privata och det ideella
kommer också behöva samverka.
Ansvar och mandat behöver finnas hos berörda offentliga aktörer att arbeta med att säkra
tillgången till det digitala betalsystemet. Enligt PTS bedömning har inga offentliga
aktörer idag ett tydligt sådant mandat eller ansvar. Beaktat den snabba
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utvecklingen anser PTS att det är angeläget att arbetet med att trygga tillgången
till det digitala betalsystemet säkerställs i berörda myndigheters uppdrag. Det
behövs således tydliga uppdrag för att frågan ska bli väl omhändertagen och
hanteras skyndsamt.
PTS bedömer att bäst chanser till att nå ett bra resultat finns om arbetet drivs på
nationell nivå, i nära samverkan med den regionala nivån, och att förutsättningar
för fungerande samverkansformer säkerställs. Vilka aktörer som kommer att
behöva samverka, och i vilken grad, kommer att variera utifrån frågans art och
den roll och det ansvar respektive aktör har. Samverkan sker redan idag och
många kontakter finns redan etablerade.
5.2

Arbete behöver bedrivas på kort och lång sikt

Att forma ett ekosystem för en digital betalinfrastruktur som kan tillgodose
samhällets behov av grundläggande betaltjänster kan ta tid. PTS anser därför att
det kommer att behövas åtgärder på både kort och lång sikt.
Enligt PTS bedömning är det angeläget att arbetet kommer igång snart. Den
traditionella betalinfrastrukturen visar redan tecken på tilltagande sårbarhet och
det finns en risk att betalrelaterade problem tilltar om inte medvetna insatser
görs för att det digitala systemet ska omhänderta fler. Det kan därför vara bättre
att en, eller ett fåtal, myndigheter får ett tydligare ansvar att arbeta med frågan
än att avvakta tills att alla strukturer finns på plats. Den eller dessa myndigheter
skulle också under arbetets gång kunna bidra med förslag på långsiktiga former
för arbetet.
På längre sikt finns det möjligheter att ytterligare stärka det digitala perspektivet.
Det skulle till exempel kunna ske genom att förtydliga hur den digitala
målsättningen och digitaliseringsstrategin ska genomföras inom betalområdet.
Bredbandsstrategin är ett gott exempel på hur Regeringen fastställt tydliga mål
som bidrar till att kraftsamla och ge riktning till det offentliga arbetet inom
bredbandsområdet. Det kan också finnas skäl att förtydliga vilket ansvar som
ska ligga inom arbetet med grundläggande betaltjänster i förhållande till
regeringens politik för hela betaltjänstområdet och kontanthanteringen i stort i
samhället.
På längre sikt kan strukturer, ansvar och former för arbetet utvecklas vidare. PTS
bedömer att två viktiga perspektiv behöver beaktas och omhändertas av berörda
myndigheter; säkerhet och robusthet i det finansiella systemet och i elektroniska
kommunikationer samt tillgängliga digitala betaltjänster och ökad delaktighet i
det digitala betalsystemet.
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I kommande avsnitt har PTS listat exempel på aktörer som myndigheten
bedömer utgör en del av ekosystemet.
5.3

Viktiga aktörer i ett digitalt ekosystem

För att säkra tillgången till ett hållbart och tillgängligt digitalt betalsystem
behöver arbetet bedrivas strukturerat och i överensstämmelse mellan olika
verksamhetsområden. PTS ger nedanstående exempel på aktörer som
myndigheten ser som en del av ekosystemet inklusive en kort beskrivning av hur
verksamheten berör betaltjänstområdet.

Diagram 10: Exempel på aktörer i det digitala ekosystemet.
Riksdagen: är den högsta beslutande församlingen i Sverige och beslutar
bland annat om lagar och om statsbudgeten. Under Riksdagen lyder även
ett fåtal myndigheter, däribland Riksbanken.
Regeringen: beslutar om inriktningen och omfattningen på det statliga
arbetet liksom hur ansvaret ska fördelas och vilka insatser som ska vidtas.
Regeringen har även visat att det digitala arbetet är prioriterat, bland annat
genom digitaliseringsstrategin och dess inriktning på kompetens, trygghet,
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innovation, ledning och infrastruktur49, principen digitalt först50 och den
övergripande målsättningen att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter51.
Riksbanken: ansvarar för penningpolitiken med ansvaret att förse Sverige
med sedlar/mynt och att främja ett säkert och effektivt betalsystem. Med
anledning av utvecklingen har Riksbanken även börjat utreda möjligheterna
till någon form av statligt kontrollerad elektronisk valuta, en ”e-krona”.
Finansinspektionen (FI): har ett ansvar för att säkerställa ett stabilt
finansiellt system präglat av förtroende och som tillgodoser behoven.
Myndigheten utfärdar bland annat tillstånd, upprättar regler och utövar
tillsyn över bankväsendet. Myndigheten arbetar också med att stärka
konsumentskyddet och har även medel omfattande 7,5 miljoner kronor för
att stötta finansiell folkbildning52.
E-legitimationsnämnden: stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor
som rör e-legitimering och e-underskrift, både nationellt och över
landsgränsen. Verksamheten utgår helt från digitaliseringsperspektivet.
Post- och telestyrelsen (PTS): PTS har lång erfarenhet av arbete med
grundläggande betaltjänster utifrån ett konsumentperspektiv i kombination
med kunskaper inom funktionshinderområdet. Myndigheten har rollen som
expertmyndighet inom elektroniska kommunikationer och en viktig roll i
digitaliseringsarbetet i stort.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): Myndigheten
ska utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och
kriser. I sitt uppdrag ingår att stödja och samordna arbetet med samhällets
informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen
inom området. MSB finansierar just nu ett forskningsprojekt53 med syfte att
Regeringen, För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi, N2017/03643/D, Publicerad 201705-18
50 Digitalt först är både namnet på regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som
genomförs under 2015–2018, och även en princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och
relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag. Källa:
Regeringen, Digitalisering av offentlig sektor.
51 Regeringen, Målet för digitaliseringspolitiken.
52 Projekten omfattar informations- och utbildningsinsatser för varierande målgrupper, i olika åldrar och
livssituationer.
53 Projektet leds av forskare vid Högskolan i Skövde och omfattar utöver konsekvenser vilka aktörer som
är inblandade och vilka åtgärder som krävs vid störningar i betalningssystemet. Projektet ska pågå 20162020 och i projektet ingår Högskolan i Skövde, Mittuniversitet, Linköpings Universitet och företaget
Combitech.
49
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studera vilka konsekvenser som kan uppstå när samhällets betalningssystem
inte fungerar som de ska.
Konsumentverket: Bidrar till det konsumentpolitiska målet ”En väl
fungerande och hållbar konsumentmarknad”. Med anledning av rådande
teknikskifte får myndigheten frågor från allmänheten ur två perspektiv;
konsumenter som får problem när fysiska betalningar inte fungerar som
tidigare och konsumenter som får problem när digitala gränssnitt brister i
tillgänglighet.
Myndigheten för delaktighet (MFD): Arbetar för att alla ska ha samma
möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga
rättigheter. Digitaliseringsperspektivet blir alltmer centralt och tillsammans
med PTS arbetar de för att främja förutsättningarna för digital delaktighet.
Länsstyrelserna: Har en unik roll och kompetens genom sitt arbete med
grundläggande betaltjänster samt genom kopplingen till övrigt regionalt
arbete. Länsstyrelserna arbetar utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv och
är en viktig länk mellan lokal, kommunal och nationell nivå, och mellan det
offentliga, det privata och det ideella på regional och lokal nivå.
Kommunerna: Kommunerna arbetar på olika sätt med att öka invånarnas
digitala kompetens på bibliotek, kontaktcenter och e-serviceverkstäder. På
många bibliotek anordnas utbildningsinsatser och ofta erbjuds personlig
service för stöd med vardagliga ärenden på internet, där stöd med
betaltjänster är en del. Enligt en undersökning genomförd av bland annat
SKL våren 2017 erbjuder 80 procent av folkbiblioteken programaktiviteter
i syfte att öka den digitala kompetensen.54
Kommersiella aktörer (banker/tredjepartsleverantörer): Som redan
nämnts har bankerna begränsade skyldigheter att tillgängliggöra sina tjänster
för olika typer av användare, och de regler som rör webbtillgänglighet som
implementeras i Sverige under 2018 omfattar inte privata företag. Andra
verktyg behövs således för att det offentliga ska kunna påverka
kommersiella aktörer.

SKL, Digital delaktighet – en demokratisk angelägenhet, undersökning genomförd av SKL, Digidelnätverket
och Kungliga Biblioteket, våren 2017
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/digitaldelaktighetoppenhet/digitaldelaktighet.5557.html
54
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5.4

Några reflektioner kring möjligheter att ta arbetet
vidare

Det finns olika aktiviteter som myndigheter med ansvar inom betalområdet
skulle kunna göra relativt omgående för att ta det digitala arbetet vidare. En
åtgärd kan vara att berörda myndigheter beskriver vilka utmaningar de ser inom
ramen för sitt ansvarsområde till följd av utvecklingen, och tar upp i dialog
sådant av relevans för andra berörda myndigheter. Myndigheter skulle också
kunna ta fram digitala lösningar eller förslag till lösningar på kända problem. Det
kan antingen vara i syfte att digitalisera en redan befintlig analog lösning eller i
syfte att ta fram en digital lösning på ett problem som inte tidigare varit löst. Det
finns problem där nationella lösningar skulle kunna underlätta, till exempel
betallösningar för när personliga ombud (hemtjänstpersonal, gode män och
anhöriga) hjälper till med betalärenden, back-up system för det digitala
betalsystemet, nationella utbildningsplaner, utveckling av permanenta lokala
servicepunkter/ medborgarkontor och nationell supportservice för medborgare
med särskilda behov.
Kommunerna är viktiga aktörer eftersom de ofta möter individer i behov av
hjälp med betaltjänster. Genom att inhämta och använda kommunernas kunskap
och insikt om individernas utmaningar finns möjlighet att ta fram lösningar på
problem med stöd av ny teknik. PTS anser därför att kommunernas roll som
kravställare och problembeskrivare är viktig. De har också tillgång till
betydelsefulla kanaler ut mot medborgarna, t ex genom bibliotek,
medborgarkontor, hemtjänst och boenden. Dessa kanaler skulle kunna utvecklas
och utnyttjas mer än idag. PTS anser vidare att många av de utmaningar som
finns på kommunal nivå skulle kunna lösas utifrån en nationell struktur, det vill
säga genom gemensamma lösningar som tas fram på nationell nivå. Här fyller
även SKL, och deras upphandlingscentral SKI, en viktig funktion.
När det gäller kommersiella aktörer är PTS erfarenhet att dessa ofta är
intresserade av att lösa samhällsutmaningar om det kan ske på kommersiell
grund. I vissa fall är det som saknas enbart en tydlig behovs- och
problembeskrivning för att aktörerna ska ta fram en lösning. Detta är en viktig
uppgift som det offentliga skulle kunna bidra med. Kommersiella lösningar kan
också underlättas om det offentliga i högre utsträckning kan samordna sin
efterfrågan på lösningar, till exempel kring behov som finns i många kommuner.
Det finns också goda exempel på initiativ där det offentliga och privata har
gemensamt intresse i att lösa samhällsutmaningar. Ett sådant är det
informationsprojekt för att få fler att använda digitala betallösningar som
Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund initierat, i vilket PTS
jämte andra myndigheter och organisationer medverkar i en referensgrupp.
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Samtidigt som det finns många möjligheter kan hårdare konkurrens och
förändrade marknadsförutsättningar i framtiden leda till att marknadens aktörer
prioriterar kostnadsbesparingar och gör sig ”oattraktiva” för vissa mindre
lönsamma kundgrupper. Även regelverk kan motverka kommersiellt intresse, till
exempel genom att öka den administrativa belastningen och medföra ökade
kostnader för marknadens aktörer55. Det offentliga kommer inte att lösa
framtidens utmaningar utan stöd från kommersiella krafter. Information
behöver delas, analyser behöver genomföras och konkreta lösningar behöver tas
fram tillsammans.
Nedan har PTS sammanfattat sin syn på vad som skulle kunna göras av olika
aktörer för att arbetet ska tas vidare.

Diagram 11: Förslag på hur arbetet kan tas vidare.

Marknadsaktörer har exempelvis beskrivit att efterlevnad av penningtvättslagen (Lag (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) medför en hög administrativ belastning som kan
påverka verksamhetens lönsamhet och vilka tjänster som erbjuds.
55
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6

Avslutande kommentarer

PTS konstaterar att det finns en mängd utmaningar att lösa när det gäller
tillgången till betaltjänster beaktat samhällsutvecklingen, användarnas behov,
teknikens möjligheter och det offentligas förmåga att stötta sårbara grupper.
Marknaden och majoriteten av användarna har redan förflyttat sig till det digitala
systemet, men kvar finns användargrupper som av olika anledningar inte kan
göra förflyttningen själva och de står kvar i ett alltmer nedmonterat system. Det
betyder att kontantinfrastrukturen upprätthålls för en mindre andel människor i
samhället. Risken är att vi på kort tid har två olika betalsystem som existerar
parallellt men som inte är tillräckligt integrerade i varandra och som inte heller
förmår att täcka alla medborgares behov. Exempelvis finns en risk att individer
som är beroende av ett kontant betalsystem har svårt att göra betalningar till
verksamheter eller enskilda som enbart använder ett digitalt betalsystem, och
vice versa. Det kontanta systemet har också blivit så pass nedmonterat att det i
vissa områden är svårt att använda det.

Diagram 12: Illustration av betalsystem som existerar parallellt men inte är
integrerade i varandra
Att upprätthålla tillgången till kontanter blir allt svårare och alltmer kostsamt.
De som befinner sig i det digitala betalsystemet använder mer sällan det
kontanta. Den minskade kontantanvändningen utarmar förutsättningarna att
upprätthålla infrastrukturen på kommersiell basis och ett växande antal företag

Post- och telestyrelsen

38

och föreningar slutar ta emot betalningar i kontanter. Det innebär att det
kommer att behövas allt fler stödinsatser för att upprätthålla
kontantinfrastrukturen, samtidigt som utvecklingen tyder på att kontanter
fungerar allt sämre.
PTS bedömer att de statliga insatserna för att trygga tillgången till grundläggande
betaltjänster behöver anpassas till den rådande utvecklingen och i större
utsträckning prioritera insatser för ökad digital delaktighet och tillgängliga
digitala betaltjänster. De som idag är i digitalt utanförskap står också utanför ett
digitalt betalsystem. Dessutom finns det digitalt delaktiga som av olika
anledningar inte är med i det digitala betalsystemet. Diskrepansen mellan de som
är med och de som är utanför växer i takt med att betalsystemet blir digitalt.
Därför måste den digitala utvecklingen stöttas i större utsträckning.
För att säkra ett framtida fungerande betalsystem behövs en målstyrning, ett
ägarskap och en politisk vision som stöttar den digitala utvecklingen. En
gemensam målbild ger en tydlig indikation på vilken väg framåt samhället ska ta.
Det kan leda till mer framtidsanpassade uppdrag åt myndigheter, att utredningar
och analyser genomförs med rätt fokus, konkreta och lämpliga åtgärder vidtas
och att det blir tydligare vilka aktörer som behöver samverka för att ta hand om
de utmaningar som följer. Det digitala betalsystemet behöver ses ur ett nytt
perspektiv. PTS bedömer att det just nu behövs en gemensam plan på nationell
nivå, liknande Regeringens bredbandsmål.
Det finns befintlig och kommande lagstiftning som syftar till att stötta sårbara
grupper, t ex FN-konventionen, webbtillgänglighetsdirektivet, tillgänglighetslag,
konsumentlagen, diskrimineringslagen, betalkontodirektivet med flera. Till viss
del blir dock de regler som är till för att skydda sårbara grupper otillräckliga då
de i sin tur vilar på en reglering som bygger på kontanta betalmedel (sedlar och
mynt). Om dessa regler ska ta hand om de nya utmaningarna, till exempel vad
gäller användarnas förutsättningar, teknikens möjligheter och det offentligas
insatser, är det grundläggande att även digitala betalmedel omfattas av
lagstiftningen.
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