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Onlinebetaling i Sverige
Den svenske e-handel deler sig i tre: kort, netbank og 
faktura. De fleste foretrækker kort.
Netbank er meget mere anvendt på computere end på 
mobilenheder, mens e-wallet-tjenester som PayPal er mere 
almindelige blandt mobilkunder. 

Blandt mobilkunderne faldt opbakningen til kortbetaling i 
årets måling fra 46 til 42 procent. Fakturabetaling faldt også 
en del, mens betaling via netbank næsten blev fordoblet 
fra 10 til 17 procent. En vigtig forklaring er det enorme 
gennembrud for mobil bank-ID, som har gjort det muligt at 
godkende betalinger uden at skulle have nøglekort på sig. 

Onlinebetaling i Norge
Norge skiller sig først og fremmest ud, pga. den stærke 
position mikrobetalinger har fået blandt mobilkunder. 
24 procent af mobilforbrugerne foretrækker mikrobetalinger 
(som f.eks. PayPal) frem for kort, faktura og andre 
betalingsmetoder. Det er 26 procent flere end sidste år. 

I den yngste aldersgruppe er mikrobetalinger faktisk den 
betalingsmetode, som foretrækkes af flest: 38 procent, lige 
så mange som foretrækker betalingskort. 

Onlinebetaling i Danmark
Kort dominerer den danske e-handel, både blandt 
onlineforbrugere generelt og blandt mobilbrugere. 
84 procent af mobilbrugerne siger, at de foretrækker at 
betale med kort, en stigning fra 75 procent fra året før. 

Flere kvinder foretrækker at betale med Dankort, mens flere 
mænd foretrækker andre betalingskort. Dankort har en 
meget stærk position i alle aldersgrupper over 25 år, men 
den er betydeligt svagere blandt de yngste. 

Faktura og andre betalingsmetoder har en meget svag 
position i alle aldersgrupper og regioner, også selvom der 
er en lidt stærkere opbakning til mikrobetalinger blandt 
unge end ældre. 

%  |  Hvilken betalingsmetode foretrækker du?   |

Størst (43 procent) er opbakningen til mikrobetalinger 
blandt dem, som handler mest - de som handlede via 
mobilen mindst 11 gange sidste halvår. 
Kort er stadig den betalingsmetode, som foretrækkes af 
flest, i særdeleshed når de handler fra computeren.
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