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Sammanfattning 

Denna rapport utgör PTS rapportering till regeringen av 2021 års arbete med 

grundläggande betaltjänster.  

I rapporten uppmärksammar PTS att tillgången till grundläggande betaltjänster är 

sårbar, vilket ett antal händelser under året visar. Handelsbanken har sedan 

september 2020 minskat antalet bankkontor med omkring 40 procent, vilket 

framförallt påverkar tillgången till betalningsförmedling över disk (dvs möjligheten att 

betala räkningar med personlig service). Vidare inledde företaget ATM Servicepartner 

AB, som tillhandahåller uttagsautomater under namnet Autocash, konkurs i 

december 2021. Detta har bland annat medfört att fem statligt finansierade 

betaltjänstombud har varit ur funktion sedan början av december. Sårbarheten på 

marknaden, med få aktörer som tillhandahåller de grundläggande betaltjänsterna, 

innebär att en enskild aktörs beslut om att avveckla en tjänst kan få stora 

konsekvenser.  

Parallellt med denna utveckling har PTS fått indikationer från länsstyrelser på att det 

blivit svårare att etablera statligt finansierade betaltjänstombud. Detta beror 

framförallt på att det finns få ekonomiska incitament, samtidigt som det innebär en 

ökad säkerhetsrisk och arbetsbelastning att vara betaltjänstombud. Svårigheten att 

etablera ombud innebär att problemen med bristande tillgänglighet kan bestå trots 

att staten erbjuder finansiering.  

Även om tillgången till kontantuttag och dagskasseinsättning förefaller ha 

stabiliserats, har den geografiska tillgången till betalningsförmedling fortsatt att 

minska. Det finns ingen skyldighet för kreditinstitut att upprätthålla denna tjänst och 

enligt PTS bedömning tyder inget på att minskningen kommer att upphöra. Det sker 

även en övergång från platser med manuell service till automatiserade tjänster och 

PTS konstaterar att det inte längre är ovanligt att kommuner helt saknar bankkontor. 

PTS anser att det finns skäl att överväga vilka konsekvenser en fortsatt avveckling av 

betalningsförmedling med manuellt stöd kan få.  

För att få bättre kunskap om hur utvecklingen påverkar grupper som inte använder 

digitala betaltjänster har PTS avropat en studie om betalningsförmedling och 

manuella kontanttjänster för privatpersoner. Av studien framgår att det fortfarande är 

en relativt stor grupp som använder brevledes girering för att betala räkningar, 
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medan användningen av betalningsförmedling över disk och via telefonbanken är 

mindre och framförallt används som komplement. En bank planerar att hänvisa 

betalningsförmedling över disk till telefonbanken och PTS ser en risk att tjänsten på 

sikt avvecklas hos fler banker. PTS anser att innan möjligheten att betala räkningar 

över disk tillåts att försvinna helt bör det säkerställas att samtliga grupper har 

fungerande alternativ och att de får hjälp att börja använda dessa. 

Enligt PTS bedömning har digitaliseringen inom betalområdet nu gått så långt att 

människors tillgång till varor och tjänster inte längre kan säkerställas enbart genom 

traditionella betaltjänster. Utan ökade satsningar på att hjälpa människor in i digitala 

betaltjänster riskerar människor som inte kan använda digitala betaltjänster att endast 

ha tillgång till en begränsad del av samhällets produkter och tjänster, ett problem 

som redan förekommer idag och sannolikt tilltar. 

Under 2021 har PTS lämnat finansiellt stöd till 19 länsstyrelser. Det lämnade stödet har 

bland annat medfört att det i slutet på 2021 fanns 15 län med totalt 49 statligt 

finansierade betaltjänstombud samt en lösning för dagskasseupphämtning i 

Stockholms skärgård under sommaren. Stödet har även finansierat regionala 

processledare i alla 21 län för arbetet med regionala stöd- och utvecklingsinsatser, 

vilket utöver betaltjänstombud exempelvis kan inkludera att arrangera utbildningar 

om digitala betaltjänster, sprida information om betalfrågor samt samverka med 

aktörer och intressenter för att hitta lösningar på problem. PTS har även lämnat 

finansiellt stöd till Tillväxtverket samt Länsstyrelsen i Dalarna för deras stödjande 

insatser gentemot länsstyrelserna.  

PTS stöttar länsstyrelserna samt främjar tillgången till grundläggande betaltjänster 

genom dialog och insatser på nationell nivå. Exempelvis har PTS tillsammans med 

länsstyrelser arrangerat två dialogmöten med intressenter från leverantörs- och 

användarsidorna samt genomfört en innovationstävling med temat ”Betaltjänster för 

alla”.  

Av de drygt 26 miljoner kronor PTS hade i anslag 2:3 för grundläggande betaltjänster 

har 20,8 miljoner kronor använts under 2021, vilket är 2,3 miljoner kronor mindre än 

under 2020. Det låga anslagsutnyttjandet beror bland annat på att planerade 

aktiviteter, resor och arbete inte kunnat genomföras på grund av pandemin, samt att 

antalet betaltjänstombud, som förväntades öka med anledning av avvecklingen av 

bankkontor, inte har ökat som budgeterat. 
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1. PTS och länsstyrelsernas uppdrag kring 
grundläggande betaltjänster 

PTS och länsstyrelserna arbetar tillsammans med att skapa förutsättningar för att, till 

en samhällsekonomiskt rimlig kostnad, uppnå det politiskt fastställda målet att alla i 

samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser 1. Med 

grundläggande betaltjänster avses betalningsförmedling, uttag av kontanter och 

hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar2.  

Länsstyrelserna har i uppdrag att bedöma om tillgången till grundläggande 

betaltjänster motsvarar samhällets behov och ska arbeta för att stöd- och 

utvecklingsinsatser vid behov initieras och genomförs i syfte att förbättra samhällets 

tillgång till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet 

inte tillgodoses av marknaden.. PTS ska främja länsstyrelsernas arbete med 

grundläggande betaltjänster och har medel som länsstyrelserna kan söka.3 

Vid genomförandet av uppdraget samverkar PTS med Länsstyrelsen i Dalarnas län, 

Tillväxtverket och andra berörda myndigheter samt med näringsliv och intresse- och 

branschorganisationer. PTS verkar också för att vid behov samordna uppdraget med 

angränsande områden som stöd till kommersiell service, post och elektroniska 

kommunikationstjänster samt med myndighetens arbete med insatser för personer 

med funktionsnedsättning.  

Stöd till betaltjänstombud regleras av förordning (2014:139) om statligt stöd till 

tillhandahållare av grundläggande betaltjänster samt av PTS föreskrifter (PTSFS 

2015:1) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. PTS får 

även bevilja stöd till andra insatser än ombudslösningar och följer då de villkor som 

följer av myndighetens regleringsbrev.  

                                                        
1 Det är i första hand marknaden som bör tillhandahålla grundläggande betaltjänster. Se Statens ansvar för 

vissa betaltjänster, Prop. 2006/07:55. 
2 Statens ansvar för vissa betaltjänster, Prop. 2006/07:55.  
3 Se Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2021 samt PTS instruktion och PTS regleringsbrev för 2021. 
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2. Analys av utvecklingen på marknaden 

 

2.1 Utvecklingen under 2021 visar sårbarheten på marknaden 

2.1.1 Manuella och kontanta betaltjänster avvecklas succesivt 

Den minskade användningen av kontanter och manuella betaltjänster påverkar 

tillgången till grundläggande betaltjänster och hur tjänsterna tillhandahålls. Under 

2021 har ett par betydande förändringar skett som visar sårbarheten på marknaden.  

Sedan september 2020 har Handelsbanken minskat antalet bankkontor med 

omkring 40 procent, från 364 kontor till 213 kontor.4 Nedläggningen påverkar 

framförallt tillgången till betalningsförmedling över disk (dvs möjligheten att betala 

räkningar med personlig service), vilket endast erbjuds på bankkontor och hos 

betaltjänstombud. Effekten av nedläggningen på tillgången till kontantuttag och 

dagskasseinsättning är mer begränsad. Detta beror till stor del på att tillgången till 

kontantuttag och dagskasseinsättning även upprätthålls genom olika uttags- 

respektive insättningsautomater samt av ICA-butiker med kontantuttag i kassan.  

I december 2021 inledde företaget ATM Servicepartner AB, som tillhandahöll 

uttagsautomater under namnet Autocash5, konkurs. Företaget har under 2021 

tillhandahållit uttagsautomater på 72 platser, företrädesvis i större tätorter i södra och 

mellersta Sverige6 vilket innebär att konsekvenserna av konkursen för den 

geografiska tillgängligheten är begränsade. Fem av uttagsautomaterna har dock 

funnits hos statligt finansierade betaltjänstombud i glesare bebodda områden.7 

Samtliga uttagsautomater har varit ur funktion sedan början av december. Det är i 

dagsläget oklart om någon kommer att ta över tillhandahållandet av tjänsten på en 

eller flera av de berörda platserna och i så fall hur snart tjänsten kan vara i drift. När 

                                                        
4 Uppgifter baserade på inrapporterade uppgifter i Tillväxtverkets webbaserade tjänst Pipos Serviceanalys 

september 2020 samt uppgifter från Handelsbanken om vilka kontor som fanns kvar vid utgången av 

december 2021. 
5 ATM Servicepartner AB (Org.nr 556886-1016) som inlett konkurs men med anledning av att tjänsten är 

känd under namnet Autocash används det namnet i rapporten. 
6 Källa: Pipos Serviceanalys. Kontroll gjord i december 2021. 
7 De statliga ombuden finns i Liden i Västernorrlands län, Ingelstad i Kronobergs län, Ätran i Hallands län 

samt Arkösund och Sankt Anna i Östergötlands län. 
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det gäller de statligt finansierade betaltjänstombuden, var ett planerat att avvecklas i 

januari 2022 och i det fallet har konkursen marginell betydelse. För övriga fyra ombud 

följer länsstyrelserna frågan och undersöker hur förutsättningarna för deras ombud 

ser ut.  

Det har även framkommit att ICA planerar att avveckla cirka 100 uttagsautomater på 

grund av att automaterna uppnått sin tekniska livslängd och att användningen är för 

låg för att motivera nyinvesteringar8. 

Handelsbankens avveckling av kontor, Autocashs konkurs och ICAs avveckling av 

automater belyser sårbarheten på marknaden. Den snabba digitaliseringen gör att 

tillhandahållandet av manuella och kontanta betaltjänster blir allt mindre lönsamt och 

därmed ökar risken för att dessa tjänster avvecklas. Det är också få aktörer som 

tillhandahåller tjänsterna, vilket innebär att en enskild aktörs beslut om att avveckla en 

tjänst kan få stora konsekvenser. Exempelvis finns det endast en aktör som 

tillhandahåller en ombudslösning med betalningsförmedling9, huvudsakligen två 

aktörer som tillhandahåller olika former av automater för dagskasseinsättning10, och 

huvudsakligen en aktör som tillhandahåller värdetransporter.  

Utöver sårbarheten sker även ett skifte från tjänster med manuell service till 

automatiserade tjänster. Detta sker framförallt genom att manuella och kontanta 

tjänster på bankkontor läggs ner samt att det skett betydande minskningar av antalet 

ombud under år 2018 och 2019. Dessa nedläggningar täcks till stor del upp av 

automatiska tjänster när det gäller kontantuttag och dagskasseinsättning. 

Övergången från manuella till automatiska tjänster kan dock leda till problem för 

personer som har behov av manuell hjälp.  

Även om det finns en underliggande sårbarhet förefaller tillgången till kontantuttag 

och dagskasseinsättning över lag ha stabiliserats, och för dagskasseinsättning till och 

med förbättrats något, sedan skyldigheten för kreditinstitut att tillhandahålla platser 

för kontanttjänster beslutades av Riksdagen.11 Tillgången till betalningsförmedling, 

                                                        
8 Dagligvarunytt, Nu tappar 98 Ica-butiker sina uttagsautomater: ”Saknas underlag”, publicerad: 18 oktober 

2021. https://www.dagligvarunytt.se/marknadsnytt/arbetsliv/nu-tappar-98-ica-butiker-sina-

uttagsautomater-saknas-underlag/  
9 ClearOn är den enda aktören på marknaden som tillhandahåller en ombudslösning med 

betalningsförmedling. ClearOn har enligt uppgifter registrerade i Pipos Serviceanalys 158 

betaltjänstombud, vilket är cirka en tredjedel av det antal ombud de hade i mitten på 2018. 
10 Enligt uppgifter i Pipos Serviceanalys är det framförallt Bankomat med 361 platser och Loomis med 281 

platser som erbjuder dagskasseinsättning via automat. Det förekommer även på sparbankskontor 

(sammanlagt 136 platser), SEB kontor (13 platser) samt CDSys (6 platser). 
11 PTS baserar denna bedömning på rapporterade uppgifter i Pipos Serviceanalys. Effekter av skyldigheten 

påverkar framförallt uppgifter rapporterade 2020 och därefter.  

https://www.dagligvarunytt.se/marknadsnytt/arbetsliv/nu-tappar-98-ica-butiker-sina-uttagsautomater-saknas-underlag/
https://www.dagligvarunytt.se/marknadsnytt/arbetsliv/nu-tappar-98-ica-butiker-sina-uttagsautomater-saknas-underlag/
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som inte har någon motsvarande lagstadgad skyldighet att upprätthållas, har 

däremot fortsatt att minska.  

Diagram 1: Utveckling av antal platser med kontantuttag, dagskasseinsättning 

och betalningsförmedling mellan 2012 och 2021.12 

 

Diagram 1 visar hur tillgången till tjänsterna har utvecklats över tid. I nästa avsnitt 

redovisas mer ingående hur tillgången till betalningsförmedling har utvecklats. 

                                                        
12 Uppgifterna är baserade på Pipos Serviceanalys samt uppdaterade uppgifter 2021 från Handelsbanken 

och justeringar till följd av Autocash konkurs. För Dagskasseinsättning har Pipos Serviceanalys endast 

uppgifter mellan 2016 och 2021. 
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Kartbilder 1-3: Tillgången till kontantuttag, dagskasseinsättning och 

betalningsförmedling över landet, december 2021.13  

Kontantuttag Dagskasseinsättning Betalningsförmedling 

    

 

Tillgänglighetsintervaller 

 

Kartbilder 1-3 visar hur tillgången till respektive grundläggande betaltjänst såg ut kring 

årsskiftet 2021-2022. Av kartbilderna framgår att tillgången till betalningsförmedling 

är sämre än tillgången till de två kontanttjänsterna, samt att kontantuttag har bäst 

täckning av de tre tjänsterna. 

                                                        
13 Källa: Tillväxtverket på uppdrag av PTS. Baserat på uppgifter i Pipos Serviceanalys samt uppdaterade 

uppgifter från PTS gällande Handelsbanken och Autocash 
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2.1.2 Det har blivit svårare att etablera statligt finansierade betaltjänstombud 

Flera länsstyrelser har under året uppmärksammat PTS på att det är svårt att få 

företag (ofta lanthandlare) att ställa upp som statligt finansierat betaltjänstombud i de 

områden där länsstyrelserna har identifierat ett behov. Det förekommer dessutom att 

befintliga betaltjänstombud inte vill fortsätta av olika anledningar. I Västerbotten har 

ett antal kommuner under 2020 och 2021 gått in som ombud för dagskassetjänster 

eftersom det inte har funnits någon annan som har varit intresserad av att ställa upp. 

Skälen till att få vill ställa upp som ombud är framförallt de ökade säkerhetsriskerna 

och den ökade arbetsbelastningen, samtidigt som det finns få ekonomiska 

incitament. PTS bedömer att det finns en risk att den minskade viljan hos företag att 

ställa upp som statliga ombud i praktiken kan göra det svårt att tillgodose behovet av 

grundläggande betaltjänster där marknaden brister.  

En fråga som kommer upp i samband med oron för säkerhet är handlarnas stora 

ansvar för betaltjänster på landsbygden. Ett ombud i Västerbotten uttrycker 

exempelvis:  

”Det är ju märkligt och helt vansinnigt att betaltjänster ska tillhandahållas 

av små näringsidkare. Vi har inga resurser för att rigga säkerhetssystem, 

vilket bankerna har. Vi har inga övervakningskameror eller överfallslarm, 

inga sedelräknare, inga automatiska dörrlås. Vi har vanliga enkla 

kassasystem och lokaler som är menade för helt andra verksamheter än 

betaltjänster.”14 

PTS delar bilden av att handlarna får ta ett stort ansvar för betaltjänster på 

landsbygden med tanke på säkerhetsaspekterna. 

Som PTS har rapporterat tidigare år så är det få aktörer som tillhandahåller tjänster 

som går att använda för de statliga betaltjänstombuden. Trots Autocash konkurs 

bedömer PTS att det finns en relativt god tillgång till aktörer som tillhandahåller 

lösningar för kontantuttag, och under de senaste två åren har dessutom en ny aktör 

etablerat sig på marknaden i Sverige. För dagskasseinsättning finns det ett fåtal 

aktörer att välja på, vilket gör tillgången mer sårbar. För betalningsförmedling är det 

endast ett företag, ClearOn, som erbjuder tjänsten. Möjligheten att etablera statliga 

ombud med betalningsförmedling är därför helt beroende av att ClearOn fortsätter 

att tillhandahålla tjänsten. PTS anser att detta gör tillgången till betalningsförmedling 

särskilt sårbar då det inte finns någon skyldighet för kreditinstitut att upprätthålla en 

geografisk täckning av betalningsförmedling. 

                                                        
14 Länsstyrelserna, Bevakning av grundläggande betaltjänster, rapportnummer: 2021:10 
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2.2 Traditionella former av betalningsförmedling fortsätter att 
minska  

Som PTS aviserade i föregående års återrapportering har myndigheten under 2021 

valt att särskilt fördjupa kunskapen om situationen gällande betalningsförmedling, 

som bankerna till skillnad från kontanttjänsterna inte är skyldiga upprätthålla. Bland 

annat har myndigheten bevakat förändringar i tillgången till fysiska platser för 

betalningsförmedling, haft dialog med andra myndigheter och organisationer kring 

enskildas problem med olika betaltjänster samt genomfört en studie kring 

betalningsförmedling och manuella kontanttjänster för privatpersoner. PTS anser att 

det kan behövas ytterligare studier för att fördjupa kunskapen om användarnas 

behov.  

2.2.1 Tillgången till betalningsförmedling över disk minskar och får allt 
tydligare effekter  

Utöver Handelsbankens minskning med 151 kontor sedan september 2020, har även 

andra banker stängt ett trettiotal kontor under huvudsakligen samma period.15  

Avvecklingen av bankkontor får särskilt konsekvenser för betalningsförmedling över 

disk, som endast tillhandahålls på bankkontor och hos betaltjänstombud. Diagram 2 

visar hur antalet bankkontor och betaltjänstombud med betalningsförmedling över 

disk har minskat sedan år 2012. Mot bakgrund av att det redan finns publik 

information om ytterligare nedläggningar av bankkontor under 202216 bedömer PTS 

att antalet platser som tillhandahåller betalningsförmedling kommer att fortsätta att 

minska under året.  

 

                                                        
15 Uppgifter från Pipos Serviceanalys avseende perioden 1 september 2020 och 1 september 2021. För 

Handelsbanken inkluderas uppdaterade uppgifter till och med december 2021. 
16 SVT, Swedbank stänger tre kontor, publicerad 2021-12-17, Swedbank stänger tre bankkontor i 

Västerbotten | SVT Nyheter  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/swedbank-stanger-tre-kontor-utanfor-umea
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/swedbank-stanger-tre-kontor-utanfor-umea
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Diagram 2: Utveckling av tillgången till betalningsförmedling över disk på 

bankkontor och hos ombud, år 2012 till 2021.17  

 

Den fortsatta nedläggningen har gjort att 35 kommuner nu helt saknar bankkontor 

som erbjuder betalningsförmedling. Till exempel saknas bankkontor i Örebro län i 3 

av 12 kommuner, i Östergötland i 2 av 13 och i Västerbotten i 4 av 15. I Västerbotten 

kommer situationen dessutom försämras ytterligare under året genom redan 

aviserade nedläggningar.18  

En intressant iakttagelse är att sparbanker ofta står för det sista bankkontoret i 

många kommuner. Att sparbankskontor inte avvecklats i samma takt som storbanker 

avvecklar kontor gör att tillgängligheten till bankkontor kan se betydligt bättre ut i län 

med stark sparbanksnärvaro. Det blir tydligt i en jämförelse mellan till exempel 

Norrbotten och Västerbotten, två län med i övrigt liknande förutsättningar. I 

Norrbotten, där Sparbanken Nord har 11 kontor, saknar ingen av länets 14 kommuner 

                                                        
17 Baserat på uppgifter från Pipos Serviceanalys samt uppdaterade uppgifter 2021 från Handelsbanken. 
18 SVT, Swedbank stänger tre bankkontor, publicerad 2021-12-17, Swedbank stänger tre bankkontor i 

Västerbotten | SVT Nyheter 
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bankkontor, medan det i Västerbotten, som inte har några sparbanker, saknas 

bankkontor i 4 av 15 kommuner.  

PTS bedömer att avvecklingen av bankkontor sannolikt kommer att fortsätta och att 

det kommer att bli allt vanligare att kommuner helt saknar bankkontor. Hur snabbt 

detta kommer att gå är dock svårt att bedöma. Utvecklingen kommer förmodligen 

framförallt att påverka tillgången till manuella kontanttjänster och 

betalningsförmedling över disk, som varken behöver upprätthållas enligt lag eller kan 

effektiviseras genom automater.  

I ljuset av denna breda nedläggning vill PTS framhålla att PTS och länsstyrelsernas 

uppdrag kring grundläggande betaltjänster inte är anpassat för att täcka upp för en 

omfattande avveckling av tjänster och bankkontor. Myndighetens bedömning är att 

uppdraget ger möjlighet att överbrygga brister på enstaka orter i glesare befolkade 

områden över landet, men inte täcka en mer omfattande avveckling av tjänster i allt 

större geografiska områden.  

2.2.2 Tillgången till betalningsförmedling över disk med kontanter är särskilt 
begränsad 

Möjligheten att betala räkningar med kontanter på bankkontor är över lag mycket 

begränsad, endast omkring en femtedel av bankkontoren erbjuder detta. Där 

möjligheten finns upprätthålls den i dagsläget framförallt av sparbanker. Av de 190 

bankkontor som erbjuder tjänsten står sparbanker för 128, Forex för 53 och 

Handelsbanken för 9. Det är alltså endast en av de stora bankerna som erbjuder 

tjänsten, och endast på ett fåtal av deras kontor. Utöver bankkontor, så går det även 

att betala räkningar kontant över disk hos 180 ombud.19 

Diagram 3 nedan visar utvecklingen av tillgången till bankkontor som erbjuder 

betalningsförmedling över disk med kontanter. 

                                                        
19 Uppgifterna är baserade på Pipos Serviceanalys samt uppdaterade uppgifter 2021 från Handelsbanken. 
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Diagram 3: Utveckling av antalet bankkontor som erbjuder betalningsförmedling 

över disk totalt och med kontanter, 2012 till 2021.20  

 

2.2.3 Användningen av betalningsförmedling över disk är relativt liten  

Som framgått ovan har det skett stora förändringar i utbudet av manuella och 

kontanta betaltjänster, men det finns relativt lite offentlig statistik kring användningen 

av dessa tjänster och det saknas kunskap om den aktuella situationen. Så väl PTS 

som andra myndigheter har därför haft svårt att avgöra hur stort behovet av dessa 

tjänster är. Av denna anledning lät PTS konsultföretaget Arthur D Little (ADL) 

genomföra en studie under 2021 kring behovet av och förutsättningar för att använda 

traditionella betaltjänster som betalningsförmedling över disk, via telefonbank och via 

brevledes girering samt av manuella kontanttjänster över disk21. Det har varit en 

begränsad studie som inte har haft möjligheter att djupare utreda användarnas 

behov. PTS anser att det kan behövas ytterligare studier för att fördjupa kunskapen 

om detta.  

                                                        
20 Uppgifterna är baserade på Pipos Serviceanalys samt uppdaterade uppgifter 2021 från Handelsbanken. 
21 Arthur D Little, Studie avseende betalningsförmedling och manuella kontanttjänster för privatpersoner, 
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När det gäller betalningsförmedling över disk har ADL utifrån sin kartläggning gjort 

uppskattningen att antalet personer som använder tjänsten uppgår till cirka 100 000, 

och att användningen av tjänsten är relativt liten. Ett par banker angav att de har cirka 

1 100 transaktioner med tjänsten en genomsnittligt månad och en aktör uppgav att en 

genomsnittlig kund betalar drygt två räkningar per år över disk hos dem. Enligt 

studien har antalet användare minskat markant under de senaste åren, även om 

aktörerna som tillhandahåller tjänsten saknade exakta siffror på utvecklingen. Vidare 

bedömde bankerna att användningen kommer att fortsätta att minska. På grund av 

den låga användningen planerar en bank, enligt studien, att i framtiden hänvisa 

användare av tjänsten över disk till sin telefonbank. ADL konstaterar att en sådan 

förändring kan göra tjänsten mer otillgänglig för de kunder som inte klarar av att 

hantera BankID eller säkerhetsdosa för att identifiera sig.  

I studien framkom även att tjänsten betalningsförmedling över disk huvudsakligen 

används som ett komplement till andra tjänster, och att få personer använder 

tjänsten som sitt primära sätt att betala räkningar på. Även om användarna av 

tjänsten framförallt är kunder som inte är digitalt delaktiga, konstaterade flera banker i 

studien att även kunder som använder digitala tjänster efterfrågar personligt stöd vid 

ovanliga betalningar, då ett kvitto från en bankanställd kan ge en ökad känsla av 

trygghet.  

Kostnaden för att betala en räkning över disk ligger enligt studien på 50-150 kronor 

per räkning beroende på bank/ombud och kan vara ännu högre om man inte är kund 

i banken. Den höga kostnadsnivån gör tjänsten mindre användbar som primär 

betalmetod för de flesta, även om den kan vara ett alternativ för enstaka betalningar. 

Samtidigt finns det grupper som har problem att använda andra betaltjänster och 

som är mer eller mindre beroende av det manuella stödet. För dessa personer kan 

kostnaden för att betala räkningar bli ansenlig.  

Kunden behöver även legitimera sig för att kunna genomföra en räkningsbetalning 

över disk, vilket kan vara ett problem för vissa grupper, däribland asylsökande. Som 

PTS har konstaterat i tidigare återrapporteringar erbjuder ClearOn, enligt vad 

myndigheten erfar, den enda etablerade lösningen som asylsökande kan använda för 

att betala räkningar. Detta eftersom ClearOn tillåter identifiering med LMA-kort22 hos 

deras ombud.  

Baserat på den information PTS har om grupper som har problem med betaltjänster, 

gör PTS bedömningen att betalningsförmedling över disk fortfarande kan vara en 

viktig tjänst för de personer som är beroende av manuell service. Mycket tyder på att 

                                                        
22 LMA-kort är ett personligt kort med foto som ges till asylsökande som ett bevis på att de söker asyl och 

får vistas i Sverige i väntan på beslut. Kortet är inte en ID-handling. LMA-kort för asylsökande - 

Migrationsverket 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/LMA-kort.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/LMA-kort.html
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tillgången till tjänsten kommer att fortsätta att minska och det finns skäl att överväga 

vilka konsekvenser en fortsatt avveckling kan få. PTS anser att innan möjligheten att 

betala räkningar över disk tillåts att försvinna helt bör det säkerställas att samtliga 

grupper har fungerande alternativ och att de får hjälp att börja använda dessa. 

2.2.4 Användningen av betalningsförmedling via telefonbanken är ännu 
mindre än över disk  

Ett alternativ till betalningsförmedling över disk för de som inte använder digitala 

betaltjänster kan vara telefonbanken.23 Användningen av telefonbanken för att betala 

räkningar är dock relativt liten. Flera banker uppgav att de genomför omkring 500 - 

600 transaktioner per månad. I övrigt konstaterar ADL att det inte finns publik 

information om tjänsten och att vissa banker inte för egen användarstatistik på grund 

av att antalet användare är så få. Liksom tjänsten över disk används 

räkningsbetalning via telefonbanken primärt som ett komplement till andra tjänster, 

och kostnaden är densamma som för tjänsten över disk. 

För att kunna använda tjänsten kräver bankerna att kunden identifierar sig med 

BankID eller säkerhetsdosa, vilket ADL konstaterar utgör en teknisk tröskel som kan 

försvåra användningen för vissa personer med låg digital vana. PTS instämmer i detta 

men bedömer samtidigt att telefonbanken för andra användare kan vara särskilt 

tillgänglig, eftersom användaren kan få personlig service utan att behöva ta sig från 

hemmet.  

Utifrån ADLs kartläggning tyder inget på att tjänsten betalningsförmedling via 

telefonbanken kommer att avvecklas, snarare tvärt om. Som nämnt planerar en bank 

att hänvisa kunder som efterfrågar betalningsförmedling över disk till telefonbanken. 

Enligt PTS bedömning är det möjligt att fler banker på sikt gör samma rationalisering 

på sina bankkontor. I ljuset av en sådan möjlig utveckling anser PTS att det är viktigt 

att bankerna säkerställer att tjänsten är tillgänglig för alla användare och tillgodoser 

de behov som betalningsförmedling över disk gör.  

2.2.5 Användningen av brevledes girering är fortfarande betydande 

Som PTS tog upp i förra årets återrapportering bedömer myndigheten att brevledes 

girering24 är en viktig tjänst för många som inte är digitalt delaktiga. Detta eftersom 

det är en tjänst som kan utföras från hemmet samtidigt kostnaden är relativt låg (195-

                                                        
23 Av de banker som ingick i studien erbjuder Swedbank, Handelsbanken, SEB, Länsförsäkringar bank och 

Nordea betalningsförmedling via telefonbanken. Danske Bank och ICA Banken samt företaget ClearOn 

erbjuder inte någon sådan tjänst. 
24 Brevledes girering är en girotjänst för betalning av räkningar som tillhandahålls av många banker men 

under olika namn som brevgiro, giro, kuvertgiro och privatgiro. 
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300kr per år beroende på bank25). ADL uppskattar antalet användare till mellan  

800 000-1 100 000 personer, vilket innebär att tjänsten är mångfalt större än de 

manuella motsvarigheterna över disk och telefon. Enligt studien har antalet 

användare över en längre period minskat med cirka 7-12 procent per år, men för 

många användare är brevledes girering fortsatt deras huvudsakliga betaltjänst för 

räkningar och har varit det över lång tid. ADL bedömer att en fortsatt minskning är 

trolig, men att den så småningom kommer att avstanna på en nivå där den digitala 

delaktigheten inte längre förbättras.  

Enligt studien bedömer bankerna att de kommer att fortsätta tillhandahålla brevledes 

girering inom en överskådlig framtid. Även om antalet användare minskar varje år, 

upplever både användare och bankerna att tjänsten utgör ett välfungerande 

alternativ för kunder som inte vill eller kan använda digitala betaltjänster. Till följd av 

den minskade användningen ser PTS dock att det finns en liten risk att tjänsten på 

längre sikt avvecklas hos olika banker. Under 2020 slutade exempelvis ICA banken 

att nyteckna kunder på tjänsten.26 PTS vill betona att det är viktigt att brevledes 

girering fortsätter att erbjudas till kunder eftersom tjänsten utgör ett prisvärt och 

smidigt alternativ för de som inte kan använda digitala betaltjänster.  

2.2.6 Informationen om traditionella betaltjänster behöver förbättras  

ADL har även granskat hur lätt det är att hitta information om de traditionella 

betaltjänsterna; betalningsförmedling över disk, betalningsförmedling via 

telefonbanken, brevledes girering samt kontantuttag över disk, på bankernas och 

ClearOns hemsidor. Enligt ADL är det svårt att hitta information om tjänsterna på 

bankernas hemsidor.  

PTS anser att det är viktigt att det finns överskådlig och lätthittad information även 

om bankernas traditionella tjänster, och att brister i eller avsaknad av sådan 

information bör åtgärdas. Eftersom många som har svårigheter med betaltjänster tar 

hjälp av anhöriga och vänner bör information om de traditionella tjänsterna riktas 

även till dessa grupper och därför även finnas på hemsidan och i andra digitala 

kanaler.  

                                                        
25 Priset gäller vanligen ett begränsat antal transaktioner. 
26 *Efter 28 februari 2020 kommer det inte längre gå att ansöka tjänsten brevgiro, enligt ICA Bankens 

hemsida (kollad 27 jan 2022), https://www.icabanken.se/prislista/  

 

https://www.icabanken.se/prislista/
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2.3 Utanförskapet ökar för den som inte kan använda digitala 
betaltjänster 

Den snabba utvecklingen på betalningsmarknaden har lett till nya utmaningar för 

grupper som inte har tillgång till digitala betaltjänster. Användningen av kontanter har 

fortsatt att minska och nya betalsätt har blivit allt vanligare. Även om kontanter 

fortsatt accepteras av en stor del av handlarna27 så finns det idag vissa 

branscher/tjänster där det är svårt att betala med kontanter. Exempel på sådana är 

kollektivtrafik, parkering, olika typer av automater samt obemannade bensinstationer. 

I många fall går det att använda dessa tjänster genom ett betalkort men situationen 

för den som helt förlitar sig på kontanter blir svår. Det kan även finns lokala tjänster 

inom geografiska områden där det kan vara svårt att betala med kontanter, till 

exempel lokala frisörer, caféer och restauranger. PTS bedömer att det är sannolikt att 

denna utveckling kommer att fortsätta och sprida sig till fler områden.  

PTS bedömer att det inte är tillräckligt att endast upprätthålla de traditionella 

betaltjänsterna, utan det behövs även ökade satsningar på att hjälpa människor in i 

digitala betaltjänster för att tillgången till grundläggande betaltjänster ska vara 

tillfredställande. Om berörda människor inte hjälps in i användandet av digitala 

betaltjänster finns det en risk att det uppstår en klyfta mellan de som kan och de som 

inte kan använda digitala betaltjänster, där de som inte kan använda digitala 

betaltjänster endast har tillgång till en begränsad del av samhällets produkter och 

tjänster. PTS anser att det behövs breda satsningar på digital delaktighet likväl som 

specifika satsningar på användning av digitala betaltjänster.   

En förutsättning för att använda de flesta digitala betaltjänster är att ha tillgång till ett 

betalkonto med grundläggande funktioner28. Både Finansinspektionen och 

Konsumenternas bank- och finansbyrå (Konsumenternas) har rapporterat om 

problem för personer att få ett betalkonto samt att personer får sina konton 

uppsagda. Detta sker trots att betalkontodirektivet stadgar att alla lagligt bosatta 

inom EU ska ha tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. I 

Finansinspektionens rapport om införandet av betalkontodirektivet i Sverige29  

framkommer dock att bankerna ser motsatsförhållanden mellan 

penningtvättsregelverket och rätten till betalkonto vilket kan leda till 

tillämpningssvårigheter. Enligt Konsumenternas30 är de flesta som nekas att få 

betalkonto personer som saknar svensk id-handling och/eller svenskt 

                                                        
27 Svensk Handel, Majoriteten av Svenska handlare tar fortfarande emot kontanter, publicerad 2021-08-25, 

Majoriteten av svenska handlare tar fortfarande emot kontanter - Svensk Handel 
28 Det som vanligen kallas bankkonto (transaktionskonto)  
29 Finansinspektionen, Redovisning av betalkontodirektivets genomförande i Sverige, 2020-12-16.  
30 Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Verksamhetsberättelse 2020.  

 

https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/press/2021/acceptansen-fortsatt-hog--majoritet-av-handlarna-fortsatter-att-acceptera-kontanter/
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personnummer. Konsumenternas rapporterar även om att personer uppger att de blir 

nekade konton av anledningar som inte är lika tydligt kopplade till kundkännedom 

som till exempel att de saknar arbete eller har betalningsanmärkningar. 

Konsumenternas rapporterar att antalet klagomål om uppsagda bankkonton har 

ökat. Tyvärr för bankerna ingen samlad statistik över antalet nekade eller avslutade 

konton31 så det är svårt att bedöma hur många personer som berörs. PTS följer 

frågan genom dialog med framförallt Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och 

Finansinspektionen, men myndigheten inhämtar ingen egen information om 

utvecklingen.  

PTS vill belysa utmaningen som uppstår för de personer som blir utan betalkonto 

eftersom tillgången till ett betalkonto i princip är en förutsättning för att kunna vara 

delaktig i dagens samhälle. Utan bankkonto kan man inte använda tjänster som 

internetbanken, brevledes girering, bankkort, Swish, BankID med flera. Det är också 

svårt att ta emot lön samt att ta del av e-handel och fysiska tjänster som kräver kort 

eller digitala betalformer. PTS vill betona att även om uppsägningen sker på korrekt 

grund så blir situationen för de som inte har tillgång till betalkonto mycket svår. Det är 

viktigt att någon form av lösning finns för dessa personer så att de inte helt hamnar 

utanför betalsystemet och samhället.  

 

3. Redogörelse av PTS arbete med 
grundläggande betaltjänster 2021 

Nedan beskriver myndigheten vilka insatser som gjorts under 2021 inom ramen för 

PTS med grundläggande betaltjänster. Därefter följer den ekonomiska redovisningen 

av uppdraget. 

3.1 Finansiellt stöd till länsstyrelsernas regionala stöd och 
utvecklingsinsatser 

Under 2021 har PTS lämnat finansiellt stöd till 19 länsstyrelser. Det lämnade stödet har 

bland annat medfört att det i slutet på 2021 fanns 15 län med totalt 49 statligt 

finansierade betaltjänstombud. Siffrorna inkluderar fem betaltjänstombud som i 

december var ur funktion till följd av Autocash konkurs. Av de statliga ombuden 

                                                        
31 Finansinspektionen, Redovisning av betalkontodirektivets genomförande i Sverige 2020-12-16.  
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erbjuder 38 kontantuttag, 33 dagskasseinsättning och 23 betalningsförmedling. 

Beräkningar från Tillväxtverket visar att ombuden under 2021 bidragit till att:  

• 40 179 personer i genomsnitt har fått 10,95 km kortare distans till närmaste 

servicepunkt för kontantuttag.32 

• 94 446 personer i genomsnitt har fått 14,82 km kortare distans till närmaste 

servicepunkt för dagskasseinsättning. 

• 82 032 personer i genomsnitt har fått 13,05 km kortare distans till närmaste 

servicepunkt för betalningsförmedling över disk. 

Utöver dessa platser så har länsstyrelsen i Stockholms län upphandlat en tjänst för 

dagskasseupphämtning i Stockholms skärgård. Upphämtningen gjordes på tio öar 

vid tre tillfällen under sommarmånaderna. 

PTS har även finansierat regionala processledare i alla 21 län33 för arbete med 

regionala stöd- och utvecklingsinsatser. Länsstyrelsernas stöd- och 

utvecklingsinsatser inriktar sig både på att upprätthålla de fysiska tjänsterna samt att 

stödja människor i övergången till digitala betaltjänster. Omfattningen och 

inriktningen på arbetet varierar beroende på länets förutsättningar och länsstyrelsens 

ambition. Exempel på insatser är dialog med kommuner och lokala aktörer, 

informationsinsatser, utbildningar, undersökningar om behov och samverkan för att 

främja lösningar.  

Utöver de regionala stöd- och utvecklingsinsatserna har PTS även finansierat 

Stödsamordningsfunktionen34 hos länsstyrelsen i Dalarnas län. Under året har 

stödsamordningsfunktionen bland annat anordnat den årliga betaltjänstkonferensen, 

två digitala möten för processledarna med diskussion och information om aktuella 

frågor samt introduktionsutbildningar för nya processledare. Stödsamordningen har 

även deltagit i ett antal nationella samverkansforum samt finansierar följande fem 

arbetsgrupper: Informationsinsatser, Betaltjänstlösningar och teknik, Pipos 

Serviceanalys, Förordning och föreskrifter samt Digitala hjälpmedel. PTS deltar i 

arbetet i de förstnämnda två arbetsgrupperna.  

                                                        
32 Beräkningen har inte tagit hänsyn till att fem statligt finansierade ombud med uttagsautomater från 

Autocash upphörde att fungera i början på december, utan återspeglar hur det statliga stödet bidragit till 

tillgängligheten under större delen av året. 
33 Vissa länsstyrelser delar på en processledare och därför är det fler länsstyrelser som har processledare 

än som får finansiellt stöd för arbetet med grundläggande betaltjänster från PTS. 
34 Stödsamordningsfunktionen hanterar länsgemensamma frågor och projekt, arbetar stödjande och 

samordnande gentemot länsstyrelserna samt bedriver ett aktivt arbete i nationella sammanhang.   
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Vidare har Tillväxtverket fått finansiellt stöd för arbete med informations- och 

analysstöd inklusive förvaltning och utveckling av den databas som används som 

regionalt handläggarstöd för grundläggande betaltjänster. 

3.2 Insatser för personer med funktionsnedsättning, äldre 
personer, nyanlända och asylsökande 

Den snabba digitaliseringen och den minskade möjligheten att få manuell service på 

betalområdet skapar problem för vissa grupper att hantera sina betalningar. PTS 

fokuserar därför särskilt på grupper som i en större utsträckning än andra har 

problem till följd av den snabba digitaliseringen, framförallt äldre, personer med 

funktionsnedsättning, nyanlända och asylsökande.  

Inom arbetet samverkar PTS med andra myndigheter och aktörer i syfte att utbyta 

kunskaper och hitta lösningar på problem. Bland annat deltar PTS i Betalningsrådet, 

Betalningsrådets utskott för betaltjänsters tillgänglighet, Kontanthanteringsrådet samt 

har regelbundna samverkansmöten med Svenska Bankföreningen, Sparbankernas 

Riksförbund och Länsstyrelsen i Dalarna. Under året har PTS även haft dialog med 

bland annat Svensk Handel, Migrationsverket, Konsumenternas bank- och 

finansbyrå, Riksbanken, Finansinspektionen och Tillväxtverket.  

Ett par prioriterade frågor i diskussionerna har varit konsekvenserna av den minskade 

tillgången till betalningsförmedling och manuella kontanttjänster för privatpersoner 

samt ökade rapporter om problem för vissa grupper att få eller behålla ett betalkonto 

vilket begränsar tillgången till grundläggande betaltjänster. PTS initierade även en 

studie avseende tillgången till betalningsförmedling och manuella kontanttjänster för 

privatpersoner35 i syfte att inhämta kunskap om situationen.   

I samverkan med länsstyrelsernas arbetsgrupp för informationsinsatser har PTS 

under året även genomfört två dialogmöten med deltagare från företag, myndigheter, 

regioner och intresseorganisationer, i syfte att diskutera utmaningar och hitta 

lösningar på problem. Dessa dialogmöten har uppskattats av deltagarna då de 

bidragit till kunskapsutbyte och kontakter mellan leverantörer och företrädare för 

målgrupperna. 

I samverkan mellan PTS arbete med grundläggande betaltjänster och myndighetens 

insatser för digital delaktighet inriktades PTS sjuttonde innovationstävling36 på att 

främja ”Betaltjänster för alla”. Målet med årets tävling var att få fram innovativa och 

                                                        
35 Arthur D Little, Studie avseende betalningsförmedling och manuella kontanttjänster för privatpersoner, 

PTS dnr 22-1699 
36 Denna tävling finansieras med medel från anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 

funktionsnedsättning.  
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långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster 

oavsett funktionsförmåga. Fyra bidrag har beviljats stöd av PTS37.  

3.3 Stödjande insatser för länsstyrelsernas regionala stöd- och 
utvecklingsinsatser 

PTS främjar länsstyrelsernas arbete genom löpande dialog och stöd framförallt i 

komplicerade eller länsöverskridande frågor. Under året har PTS bidragit med 

information till länsstyrelserna på länsstyrelsernas betaltjänstkonferens samt 

regelbundna avstämningsmöten med samtliga länsstyrelser anordnade av 

länsstyrelsen i Dalarna.  

Vidare anordnade PTS i september en digital två-dagarskonferens för 

länsstyrelsernas processledare, innehållande presentationer och dialog med 

Konsumenternas bank- och finansbyrå, vinnarna i PTS sjuttonde innovationstävling, 

Svensk handel, Tillväxtverket samt PTS arbetsgrupp för kontanttillsyn. En stor del av 

den andra dagen ägnades åt en workshop med temat ”Utmaningar i arbetet med 

grundläggande betaltjänster”, där länsstyrelserna fick möjlighet att diskutera frågor 

som är angelägna för dem.  

3.4 Ekonomisk redovisning 

Av de drygt 26 miljoner kronor PTS hade i anslag 2:3 för grundläggande betaltjänster 

har 20,8 miljoner kronor använts under 2021, vilket är 2,3 miljoner kronor mindre än 

under 2020. PTS har till länsstyrelserna betalat ut drygt 18,5 miljoner kronor för att 

finansiera regionala stöd- och utvecklingsinsatser, vilket är en minskning med 3,3 

miljoner kronor sedan 2020. Övriga medel har använts till PTS arbete med 

grundläggande betaltjänster. 

Det låga anslagsutnyttjandet beror på ett antal olika faktorer. I början av året fick PTS 

många återbetalningar från länsstyrelser av medel som inte använts under 2020. 

Länsstyrelserna har inte heller rekvirerat alla medel för 2021 som de hade ansökt om. 

Detta beror till stor del på pandemin som inneburit att planerade aktiviteter inte 

kunnat genomföras, att resor och konferenser ställts in eller genomförts digitalt, samt 

att flera processledare har behövt arbeta med andra arbetsuppgifter. PTS hade även 

budgeterat för att antalet betaltjänstombud skulle öka med anledning av 

avvecklingen av bankkontor, men det har inte etablerats så många nya ombud som 

förväntat. 

                                                        
37 Funktionsrätt Skåne: Betala biljetten med ansiktet, HiQ: Betalningar för alla (HiQ genomför inte projektet 

på grund av ändrade förutsättningar), Intuicell: Biologiskt inspirerad AI för röstidentifiering och Treddy: 

Trygg begagnathandel för alla på internet. 


