








PRIMÆRE 

OBSERVATIONER



Pengenes abstrakte værdi

Tillid

Risikoadfærd





PENGENES 

ABSTRAKTE 

VÆRDI 





Aldrig

Sjældnere

1-5 gange hvert halve år

1-3 gange om måneden

1-3 gange om ugen

4-5 gange om ugen

Dagligt eller næsten dagligt

71%
svarer, at de tjekker deres 

konto på ugentlig basis 



Ved ikke

Andet

Har ikke brug for at tjekke det oftere

Det er en vane

Nysgerrighed/Interesse

Tjekke om jeg overholder budgettet

Holde øje med investeringer

Det er nemt og hurtigt

For at lave overførsler/betale regninger

For at have kontrol med økonomi og forbrug

Sikkerhed: For at tjekke om alle…

Overblik: For at se saldo og…



Ved ikke

Andet

For 5 år siden havde jeg ikke netbank

Investeringer: For at handle/holde øje
med værdipapirer

Mere bevidst/ansvarlig om min
økonimi

Mere selvstændig økonomi

Det er nødvendigt - flere transaktioner
med dankort og mobil

For at have kontrol med min
økonomi/budget

Sikkerhed: Større risiko for misbrug

Større behov - økonomiske ændringer

Mere og lettere tilgængeligt

Ved ikke

Andet

Travlhed

Det er ikke nødvendigt - få
transaktioner

Jeg er ikke nervøs for misbrug

Fast rutine

Styr på økonomien

Jeg tjekker tilstrækkeligt

Uændret behov

57%
svarer, at de oftere tjekker deres 

bankkonto nu end for fem år siden



Hvordan ser vi på de nye betalingsløsninger, 

som er opstået som følge af den teknologiske udvikling?



21%

56%

77%

27%

29%

17%

51%

7%

5%

Den teknologiske udvikling inden for
betalingsmuligheder gør mig mere

utryg (kontaktløs dankort, Apple Pay,
MobilePay o.lign.)

Den nye teknologi vil forbedre den
måde, vi betaler på i fremtiden

Den teknologiske udvikling inden for
betalingsmuligheder giver mig mange

fordele i min hverdag (kontaktløs
dankort, Apple Pay, MobilePay o.lign.)

Meget enig/Enig Hverken eller Meget uenig/Uenig Ved ikke



Hvad så med vores forhold til penge –

er det blevet mere abstrakt som følge af den digitale udvikling?  



Digital betaling Det er det samme Kontantbetaling Ved ikke

58%
af de 18-39 årige siger, at de 

nemmest bruger penge, som de 

ikke nødvendigvis har, ved digital 

betaling



59%

%
15%

5%



Mere end 500 kr.

101-500 kr.

21-100 kr.

1-20 kr.

Ingen kontanter

62%
af alle har i dag færre kontanter på sig, end 

de havde for fem år siden





RISIKOADFÆRD



Hvor vigtig er sikkerheden, når vi betaler, 

og bekymrer vi os meget om den?



12%

19%

26%

32%

65%

56%

53%

58%

17%

14%

15%

8%

Almindelig kortbetaling
over nettet

MobilePay, Apple Pay eller
lign.

Kontaktløst kortbetaling i
fysisk butik

Almindelig kortbetaling i
fysisk butik

Meget stor tillid Ret stor tillid Hverken eller





På internettet I fysiske butikker

91%
af personerne 60+ år er 

opmærksomme på 

sikkerheden, når de 

betaler via internettet



Aldrig

Sjældnere

Mindst en gang om
året

Mindst en gang
hvert halve år

Mindst en gang hver
tredje måned

Mindst en gang om
måneden



TILLID



Har vi mistet tilliden til hinanden i økonomiske henseender? 



41%

63%

24%

21%

35%

15%

Fysisk tyveri

Digitalt tyveri

Meget bekymret/Lidt bekymret Hverken eller Slet ikke bekymret/Ikke bekymret Ved ikke



Meget enig / enig

43% 34%
Hverken enig eller uenig Meget uenig / uenig

12%



Hvem har vi mest tillid til, når vi skal låne penge? 



Andet

Kviklån

Venner

Realkredit

Familie

Bank

54% 
af personerne i lavindkomstgruppe 

foretrækker at låne penge af familien

61% 
af de 19-39 årige foretrækker at låne 

penge af familien



Ved ikke

Andet

Fleksibel tilbagebetaling

Jeg skal ikke låne penge

Overblik -  min økonomi er samlet…

De kender mig

Jeg stoler på min bank

Det er den billigste løsning

Det er nemt

Jeg vil ikke låne penge af familie og…

Jeg vil kun have gæld hos bank…

Ingen personlige relationer indblandet

Renten er den billigste

Mest sikkert, overskueligt og…

Ved ikke

Andet

Overblik -  min økonomi er samlet ét sted

De kender mig

Renten er den billigste

Jeg vil kun have gæld hos bank og/eller…

Fleksibel tilbagebetaling

Jeg skal ikke låne penge

I min vennekreds/familie hjælper vi hinanden

Det er den billigste løsning

Mest sikkert, overskueligt og forsvarligt

Vi har tillid til hinanden blandt familie og venner

Det er nemt

Ingen renter eller gebyrer hos famile og venner



METODE





KONTAKT



mailto:mmh@wilke.dk
mailto:kko@wilke.dk
mailto:pbj@wilke.dk
mailto:mro@wilke.dk



