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Sammanfattning 

 

Att hantera kontanter har snabbt blivit en svårighet för företagare i Sverige. Anledningen är att 

bankerna kraftigt rationaliserat sina verksamheter, så att majoriteten av kontoren har slutat 

hantera kontanter. Övergången mot en närmast kontantlös ekonomi har således inte bara drivits 

på av nya digitala lösningar, utan även en rationaliseringsprocess som missgynnar de företagare 

vars verksamheter är beroende av kontanter. Småföretagarnas Riksförbund visade i en 

enkätundersökning från 2015 att vart femte responderande medlemsföretag ansåg att de skulle 

bli tvungna att lägga ned sin verksamhet om möjligheten att hantera kontanter helt försvann. 

Denna rapport presenterar en ny enkätundersökning om samma fråga, baserat på svar från 1 

697 medlemsföretag som samlades in i början av juni 2018. 

 

Den stora majoriteten av de tillfrågade företagarna upplever ett skifte i betalmodeller. Hela 84 

procent av företagen menar att elektronisk betalning har blivit mer vanligt i deras verksamheter 

jämfört med tre år tidigare, medan kontanter har blivit mindre vanliga. Enbart 1 procent 

upplever att utvecklingen i deras verksamheter har gått i motsatt riktning. En studie från 

Handelsrådet bekräftar företagarnas uppfattning. Kontanter utgjorde 40 procent av betalningar 

i butiker så sent som 2010, men har fallit kraftigt sedan dess. I slutet av 2017 utgjorde kontanter 

bara 18 procent av betalningar i butiker. Studien visar att så snart som 2020 kan en fjärdedel 

av handlarna komma att helt sluta använda kontanter. År 2025 förväntas hälften av handlarna 

sluta ta emot kontanter. 

 

Situationen är problematisk, eftersom digitala betalningar är mindre förmånliga än traditionella 

betalformer för de flesta företag. I enkätundersökningen 2018 visar det sig att bara en dryg 

tiondel av företagen anser att mobila betalsätt är den billigaste betalformen för den egna 

verksamheten. Lika låg andel anger bankkort/kreditkort som billigast betallösning. Den stora 

majoriteten på nära åtta av tio företag anger att traditionella betallösningar, i form av 

post/bankgiro följt av kontanter, är billigast.  

 

De öppna svaren i undersökningen visar att kontanthantering är en fråga som engagerar 

företagare, dels eftersom det berör den egna verksamheten och dels eftersom det finns en oro 

för hur samhällsekonomin ska påverkas. Vissa verksamheter, som till exempel turism och 
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butiker i glesbygd, där avstånden till plats för kontanthantering redan idag är mycket lång, 

pekas ut som mera utsatta. Företagarna kommenterar även att äldre konsumenter har svårt att 

anpassa sig till att kontanter blivit svåra att hantera.  

 

Riksbankskommitténs betänkande har föreslagit att vissa banker ska ha en skyldighet att 

tillhandahålla rimlig tillgång till kontanttjänster i hela landet. Det är en viktig företagarfråga, 

inte minst så i de glesbebodda delar av landet där behovet av ekonomisk dynamik är som störst. 
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Inledning 

 

På några år har Sverige upplevt en snabb utveckling, där kontanthantering försvårats betydligt. 

Tidigare erbjöd landets banker, liksom i resten av världen, den grundläggande tjänsten att sätta 

in sina kunders kontanter på bankkonton. Under senare tid har dock banker i Sverige 

rationaliserat sin verksamhet genom att lägga ned kontanthantering i majoriteten av sina kontor. 

Idag behöver den privatperson eller företagare som vill växla in kontanter leta reda på de få 

platser där kontanthantering fortfarande erbjuds. Det har blivit kostsamt och krångligt att 

hantera kontanter. Samtidigt har konsumenterna i ökad utsträckning börjat använda bankkort, 

kreditkort och olika former av mobila betalningar som till exempel Swish. Övergången mot en 

närmast kontantlös ekonomi har således inte bara drivits på av nya digitala lösningar, utan även 

en rationaliseringsprocess som missgynnar de företagare vars verksamheter är beroende av 

kontanter. 

 

Att förenkla kontanthantering är en fråga som Småföretagarnas Riksförbund under senare år 

har lagt fokus på. Under 2015 genomförde organisationen en undersökning om hur 

medlemsföretagen upplevde situationen. Organisationen hade då mötts av en allt stridare ström 

av frågor kring det växande problemet med att banker avskaffar kontanthantering. Wiggo 

Lindgren, förbundsjurist vid Småföretagarnas Riksförbund, förklarade i samband med 

undersökningen: ”Kontanter betyder väldigt mycket mer för våra medlemmar än vad bankerna 

hävdar, som ju vill ha bort dem.”1 

 

Tidigare erbjöd landets banker, liksom i resten av 

världen, den grundläggande tjänsten att sätta in 

sina kunders kontanter på bankkonton. Under 

senare tid har dock banker i Sverige rationaliserat 

sin verksamhet genom att lägga ned 

kontanthantering i majoriteten av sina kontor. 

                                                           
1 Småföretagarnas Riksförbund (2015). 
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I enkätundersökningen ställdes frågan om huruvida företagarna var oroliga över förvaring av 

dagskassa mellan insättningar. Varannan respondent svarade ja på denna fråga. Förklaringen 

till att så många oroade sig är förändringen av kontanthantering. Tidigare skedde en daglig 

insättning av dagskassan av många företagare. I takt med att bankerna rationaliserat bort den 

stora majoriteten av sin kontanthantering hade insättningar börjat göras bara någon gång per 

vecka. I de mer glesbebodda delarna av landet hade vissa medlemmar i Småföretagarnas 

Riksförbund mer än tio mil till närmaste ställe där pengarna kunde sättas in. En annan fråga 

som ställdes var hur företagen skulle påverkas om möjligheterna till att hantera kontanter helt 

försvann. Var femte företagare svarade att de då skulle bli tvungna att lägga ned sin 

verksamhet.2 

 

Att företagare och konsumenter kan hantera betalningar på ett bra sätt är en grundläggande 

förutsättning för en välmående ekonomi. Svårigheterna med att klara insättning av kontanter 

som landets företagare upplevde redan 2015 borde därför ha tagits på stort allvar av regeringen. 

Det hade även varit välkommet att de banker som vill behålla en nära relation till lokala 

företagare hade agerat för att förstärka kontanthanteringen. Medan frågan förvisso har 

diskuterats, har i praktiken lite om något gjorts för att ta företagarnas oro på allvar. Istället har 

Sverige fortsatt på vägen mot ett kontantlöst samhälle. Situationen har därför snarare 

försämrats. 

 

Den 11e juni 2018 presenterade Riksbankskommittén det delbetänkande om tillgången till 

kontanter som man tagit fram på regeringens uppdrag. Betänkandet, Tryggad tillgång till 

kontanter, behandlar Riksbankens roll och ansvar för kontanttillgång i hela Sverige. 

Riksbankskommittén har även analyserat de roller som statliga myndigheter, banker samt 

handeln har för kontanthantering. Förslaget i korthet är att vissa banker ska ha en skyldighet 

att tillhandahålla rimlig tillgång till kontanttjänster i hela landet.3 

 

Inför utredningen har Småföretagarnas Riksförbund genomfört en ny undersökning bland 

medlemmarna. Den nya undersökningen, som presenteras i denna rapport, visar att frågan om 

kontanthantering är av betydelse för många av medlemsföretagen. Det är bara en minoritet av 

                                                           
2 Ibid. 
3 SOU 2018:42. 
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medlemsföretagen som upplever att bankkort/kreditkort och mobila betalningar är den 

billigaste betalformen. Istället är det traditionella betalformer, nämligen post/bankgiro följt av 

kontanter, som företagarna identifierar som mest lönsamma. 

 

Småföretagarnas Riksförbund hoppas att resultaten i denna undersökning kan bana väg för 

ökad förståelse för betydelsen av kontanthantering. I denna rapport redovisas såväl svaren i 

undersökningen som de medskick som många av medlemsföretagen har valt att skicka i öppen 

reflektionen. Undersökningen visar tydligt att företagare har olika former av verksamheter och 

därför skilda preferenser när det kommer till betalmedel. Kontanter är en fördelaktig betalform 

för många av landets företagare.  

 

Att som Riksbankskommittén föreslagit säkerställa tillgång till kontanttjänster i hela landet är 

därför ett lyft för företagsklimatet. Det gäller inte minst så i de mer glesbefolkade delarna av 

landet där avstånden till kontanthantering har blivit ovanligt långa. Förbättrade möjligheter till 

kontanthantering är därmed viktigt för företagsklimatet i stort, och stärker i synnerhet 

företagandet i de glesbefolkade delar av landet där behovet av tillväxtfrämjande åtgärder är 

särskilt stort. Förbättrade möjligheter till kontanthantering är en pragmatisk företagarreform 

som de politiska partierna med fördel kan ta till sig.  
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Om Småföretagarnas Riksförbund 

 

Småföretagarnas Riksförbund är en relativt ny intresseorganisation i Sverige, 

skapad och driven av småföretagare. Förbundet företräder idag cirka 32 000 

företag, i alla branscher och i alla delar av landet. Målsättningen är att stärka 

företagandets villkor. På Småföretagarna gör vi skillnad genom att utveckla 

relationer med våra makthavare, oavsett politisk färg. Vi vill ge dem en inblick i 

en företagares liv och vardag. Förståelse är en förutsättning för förändring. 

Mer information finner du på www.smaforetagarna.se. 
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Om undersökningen 

 

Underlaget till denna rapport samlades in under perioden 1:a till 18:e juni 2018, genom utskick 

av en online-baserad frågeenkät till företagare som är medlemmar i Småföretagarnas 

Riksförbund. Totalt svarade 1 697 av medlemmarna på enkätundersökningen. De exakta frågor 

och svarsalternativ som ställdes i enkäten redovisas i appendix. Enkäten började med frågor 

som berörde företagens karaktärsdrag, i form av antal anställda, bransch och geografiska läge. 

I figur 1 visas fördelningen av de medlemmar som svarade utifrån antal anställda i 

verksamheten. Fyra av tio svarande är ensamföretagare. En fjärdedel av dessa utgörs av 

ensamföretagare som arbetar deltid, medan tre fjärdedelar arbetar heltid. Runt hälften av de 

svarande har mellan 1 och 10 anställda förutom företagaren själv. En knapp tiondel hade fler 

anställda än så. 

 

Denna fördelning kan jämföras med den samlade företagarpopulationen i Sverige. Enligt 

Statistiska Centralbyrån (SCB) utgör enmansföretag runt tre fjärdedelar (73 procent) av 

samtliga företag i Sverige. En knapp fjärdedel (21 procent) av företagen är mikroföretag med 

1-9 anställda, medan resterande knappt 4 procent har fler än 10 anställda.4 Medlemmarna i 

Småföretagarnas Riksförbund utgörs i stor utsträckning av aktiva företagare, medan en stor 

andel av företagen i Sverige drivs som en sidoverksamhet. Detta förklarar varför andelen 

företagare med anställda förutom företagaren själv är större i undersökningen än bland hela 

företagarbefolkningen. Med beaktande av att aktiva företagare undersöks är respondenterna ett 

typiskt representantskap av Sveriges företagare. 

 

Företagens verksamheter har också undersökts i enkäten. I figur 2 visas fördelningen av 

företagarna utifrån bransch. Medlemsföretagen som deltagit i undersökningen finns 

representerade i många olika verksamheter. Till sist har även företagens geografiska läge 

kartlagts. Som illustreras i figur 3 så finns företag från samtliga 21 län i Sverige representerade 

i undersökningen.  

 

                                                           
4 Ekonomifakta (2017). 
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En betydande del av företagen finns i Stockholms  län, samt regionernaVästra Götalands och 

Skåne, vilket är ett förväntat utfall då dessa är de befolkningsmässigt störst med landets tre 

storstäder. Fördelningen av svarande följer i stort områdenas befolkningsmässiga storlek. I 

Gotlands län, som har lägst antal invånare, finns som exempel lägst andel av företagen. I 

Stockholms län, som har högst antal invånare, finns störst andel av företagen. En ytterligare 

fråga var vilken form av ort som företagarna drev sin verksamhet i. En dryg tredjedel av 

företagarna (39 procent) svarade småstad, följt av storstad (34 procent) och glesbygd (27 

procent). Undersökningen är således representativ för Sveriges aktiva företagarbefolkning, sett 

till företagens geografiska spridning, branschindelning och storleksspridning.  
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Företagare märker av ett snabbt skifte mot kontantlös 

ekonomi 

 

I enkätundersökningen tillfrågades företagen om huruvida de i sin respektive verksamhet märkt 

av att bankkort/kreditkort och annan elektronisk betalning blivit mera vanliga, medan kontanter 

och mynt har blivit mindre vanliga. Frågan baserades på jämförelse med situationen för tre år 

sen. I figur 4 visas svaren på denna fråga. De svarande vars verksamheter funnits i mindre än 

tre år, och som därför inte kan svara på denna fråga, har exkluderats ur underlaget från figuren. 

Så har även de svarande som fyllde i att frågan inte vara relevant för dem, då de hanterar 

betalning via fakturor. 

 

Som visas i figuren har den stora majoriteten av företagen (84 procent) i sina verksamheter 

märkt av ett skifte från kontanter till elektronisk betalning. En liten minoritet (15 procent) av 

företagen upplever att det är lika vanligt med elektronisk betalning som tidigare, medan enbart 

en bland hundra upplever att trenden snarare är att elektronisk betalning blivit mindre vanligt. 

Det är viktigt att påminnas om att frågan inte undersöker företagarnas bild av den generella 

utvecklingen i samhällsekonomin, utan snarare hur företagarnas egna verksamheter har 

påverkats. Olika verksamheter har skilda förutsättningar och kan därför ha olika upplevelse av 

utvecklingen. Givet detta är det anmärkningsvärt att så stark samstämmighet existerar. Hela 

fem sjättedelar av företagen märker i den egna verksamheten av en övergång från kontanter till 

elektronisk betalning, på bara tre års sikt. 

 

Hela fem sjättedelar av företagen märker i den 

egna verksamheten av en övergång från kontanter 

till elektronisk betalning, på bara tre års sikt. 
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En studie som publicerats av Handelsrådet 2018 illustrerar den snabba utveckling som har 

skett. Studien visar att kontantbetalningar har minskat radikalt som andel av samtliga 

betalningar i butiker. År 2010 utgjorde kontanter cirka 40 procent av de samlade betalningarna 

i butiker, en siffra som föll markant till cirka 18 procent under 2017. Under kommande år 

förväntar sig de forskare som står bakom studien att många handlare kommer att överge 

kontanthantering. När studien utkom var det 3 procent av handlarna som inte accepterade 

kontanter. Denna andel förväntas öka till runt en fjärdedel av handlarna år 2020 och till hälften 

av handlarna 2025. På enbart åtta år förväntas alltså en utveckling ske från att den stora 

majoriteten av handlarna accepterar kontanter till att hälften inte gör det.5 Det är viktigt att 

notera att handlare inte aktivt väljer bort kundernas betalningar, utan att problemet med 

kontanthantering är ett underliggande problem som driver på denna utveckling. 

 

På enbart åtta år förväntas alltså en utveckling ske 

från att den stora majoriteten av handlarna 

accepterar kontanter till att hälften inte gör det.  

Det är viktigt att notera att handlare inte aktivt 

                                                           
5 Arvidsson, Hedman och Segendorf (2018). 
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väljer bort kundernas betalningar, utan att 

problemet med kontanthantering är ett 

underliggande problem som driver på denna 

utveckling. 

 

Utvecklingen mot ökad användning av elektroniska betalningar sker internationellt, i takt med 

den nya tekniken. Det är dock viktigt att framföra att Sverige är unikt snabbt med att överge 

kontanter som betalningssätt. Detta lyfts fram i Riksbankskommittén delbetänkande. 

Beräkningar där visar att kontantmängden i Sverige minskat från 10 procent av BNP under 

1950-talet till enbart cirka 1,2 procent i april 2018. Detta är den lägsta nivån bland alla 

utvecklade länder. Som jämförelse utgjorde kontanter 10,7 procent av BNP i eurozonen, 3,9 

procent i Storbritannien samt 4,7 procent i Australien i slutet av 2016.6 Som visas i nästa avsnitt 

så skapar detta snabba skifte problem för en del av Sveriges företagare, då kontanter är ett 

förmånligt sätt att ta betalt för många företagare, i synnerhet för dem verksamma inom turism. 

 

  

                                                           
6 SOU 2018:42. 
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Majoriteten av företagen vinner på traditionella betalsätt 

 

Olika former av betalningar medför olika kostnader för företag. Elektroniska betalningar via 

mobila lösningar som Swish samt bankkort/kreditkort medför kostnader för den finansiella 

institut som tillhandahåller betallösningen. Det kostar att växla in pengar samt lösa in 

post/bankgiro. I enkätundersökningen tillfrågades företagen om vilken betalform som var 

billigast för sin respektive verksamhet. Resultaten visas i figur 5. 

 

Resultaten visar tydligt att övergången till mobila betalsätt samt bankkort/kreditkort inte i 

första hand motiveras av att det är en billigare betallösning för företagen. Det finns förvisso 

vissa företag, till exempel de som säljer mycket online, för vilka elektroniska betalningar är 

särskilt väl anpassade. I undersökningen är det dock bara en dryg tiondel av företagen för vilka 

mobila betalsätt är den billigaste betalformen. Lika hög andel anger bankkort/kreditkort som 

billigast betallösning. Den stora majoriteten på nära åtta av tio företag anger att traditionella 

betallösningar är billigast. I första hand rör det sig om post/bankgiro och i andra hand om 

kontanter.  

 

I undersökningen är det dock bara en dryg tiondel 

av företagen för vilka mobila betalsätt är den 

billigaste betalformen. Lika hög andel anger 

bankkort/kreditkort som billigast betallösning. Den 

stora majoriteten på nära åtta av tio företag anger 

att traditionella betallösningar är billigast. 
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Enkätundersökningen omfattade även en fråga om vilken som är den dyraste betalformen för 

respektive företag. Svaren, som visas i figur 6, visar att högst andel företag upplever att 

bankkort/kreditkort är dyrast att hantera. På andra plats finns kontanter. Det senare har två 

sannolika förklaringar. Det första är att vissa företag har affärsmodeller – till exempel online-

försäljning – som inte är anpassat till kontanter. Det andra är att bankernas markanta 

nedbantning av kontanthantering har gjort kontantbetalning dyrt och krångligt för företagare 

(tiden att färdas till de få ställen där pengar kan växlas in medför en kostnad för företagaren, 

som skulle ha kunnat investera denna tid i verksamheten istället. Det är dessutom vanligt att 

företaget får betala för att kunna ta ut kontanter till sin växelkassa eller lämna in dagskassor). 

Drygt en tiondel av företagarna upplever att mobila betalsätt är dyrast, lika många som anger 

post/bankgiro som dyrast. Resultaten visar att företagare har olika affärsmodeller, som gynnas 

av olika former av betallösningar. Man kan observera att Swish endast fungerar för svenska 

bankkonton, varför utländska turister och företag som verkar med dessa missgynnas. Utifrån 

företagsklimatets perspektiv finns därför goda skäl att skapa goda villkor för de olika 

betallösningarna, inklusive kontanter. 
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Till sist har det även undersökts hur stor del av verksamhetens omsättning som går till 

kontanthantering och olika betaltjänster. Som visas i figur 7 så utgör denna kostnad mindre än 

0,5 procent av omsättningen för majoriteten av företagen. Samtidigt finns 25 procent av 

företagen för vilka kostnaden uppgår till mellan 1 och 5 procent av omsättningen. Det bör 

noteras att många handlare har omsättning på flera miljoner kronor per år, men en begränsad 

marginal för vinster och lön till företagaren själv. Säg som exempel att ett företag i handeln har 

en omsättning på 2 miljoner kronor per år och att 200 000 kronor av detta är företagarens 

lönekostnad och vinst. Om kostnaden för pengahantering stiger från 0,5 till 2 procent, så går 

företagaren miste om 30 000 kronor – det vill säga i detta exempel hela 15 procent av 

företagarens belöning för att driva sin verksamhet. Vid en första anblick kan kostnaden för 

pengahantering ses som en oviktig fråga, men eftersom det är en kostnad som berör hela 

omsättningen (och inte bara vinsten/lönen) så kan det ha stor inverkan på hur lönsamt det är att 

driva företag. 
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Företagens medskick till politiken: kontanthantering är 

en viktig samhällsfråga 

 

Som del av undersökningen fick även medlemsföretagarna ge egna reflektioner i frågan. Hela 

576 av respondenterna valde att skicka med egna reflektioner. De egna reflektionerna pekade 

som väntat i olika riktningar. Vissa svarade att de arbetar med fakturor, och inte påverkas av 

kontanthantering. En del andra menade att övergång till elektroniska betalningar passade dem 

väl. Många framförde dock kritik mot övergången till ett kontantlöst samhälle. Ett 

genomgående tema i svaren är att vissa handlare och vissa kunder (till exempel äldre) förlorar 

på att kontanthantering blivit svårt. Flera av företagarna lyfter fram egna äldre i familjen som 

har problem med att kontanter blivit svåra att använda. 

 

Det framförs även att vissa företag, till exempel i turismnäringen, har särskilt stort behov av att 

kunna hantera kontanter. Även perspektivet med att elektroniska betalningar enkelt kan slås ut 

i en kris, medan kontanter fortfarande fungerar då, lyfts fram. Det framgår även att företagen 

ser kontanthantering som en service till sina kunder – en service som hotas av de höga 

kostnaderna. Flertal av företagarna anger att de arbetar mot andra företag (och därmed 

fakturerar sina intäkter) men ändå är oroade av utvecklingen i samhället där kontanthantering 

försvårats. Svårigheten att hantera kontanter är en fråga som engagerar företagare, inte enbart 

på grund av att de själva påverkas, utan också på grund av engagemang för egna släktingar och 

samhällsutvecklingen.  

 

Det är också en inställning som Småföretagarnas Riksförbund delar. De stora finansiella 

institutionerna har ett ansvar för att se till så att kontanthantering fungerar i hela samhället. 

 

Svårigheten att hantera kontanter är en fråga som 

engagerar företagare, inte enbart på grund av att 

de själva påverkas, utan också på grund av 

engagemang för egna släktingar och 

samhällsutvecklingen.  
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Exempel på egna reflektioner i enkäten: 
 

”Inte så enkelt att inte ha kontanter som alternativ för äldre kunder” 

 

”Mitt företag hanterar bara fakturor. Kontantfritt är bra men det är våra gamla 

som straffas. Många gamla klarar inte tekniken och litar inte på kort. Min mor 

som skötte ekonomin på vårt tidigare familjeföretag vägrar kort. Jag betalar 

hennes räkningar, hämtar ut pengar på bankomaten (hon hinner inte med 

maskinen) för hon skall kunna tanka bilen och handla på ICA. Många har det på 

detta sättet. Småhandlare, små butiker tappar mycket pengar på att små 

summer betalas med kort/swisch.” 

 

”Kontantbetalning är enklast där det inte finns mobiltäckning” 

 

”Det är absurt att allmänheten ska "vänjas av" från kontanter på initiativ av 

banker och myndigheter till förmån för kortbetalningar som vi företagare ska 

betala. Kostnaderna för kortbetalningar rusar i höjden och vi ska bara godta 

det?” 

 

”Kontanthantering fungerar även i framtida krissituationer.” 

”Det är säkert/smidigt att slippa kontanthantering. Men kostnaden för detta 

tycker vi är för hög.” 

 

”Ska alltid kunna använda kontanter”. 

 

”Att lämna kontanter i bankbox kostar mer i månaden än de kontanter jag 

normalt behöver lämna in. Så jag tar kontanterna i egen ficka och 
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månadsredovisningen på kontantbetalning för jag från mitt privata konto in på 

företagskonto som en månadsinsättning av kontantbetalning för att ha råd att 

ta emot kontanter och för att kunna ha den servicen kvar.” 

 

”Jag jobbar bara mot andra företag, men anser att kontanthantering bör utökas 

hos bankerna av privata och krisskäl. Kontanta medel blir det enda som blir 

giltigt vid en krissituation. Som enskild företagare, samt privat, vore det 

katastrof att inte ha tillgång till kontanter.” 
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Appendix  

Antal respondenter som har angivit varje svarsalternativ anges i appendix. 

 

Fråga 1. I vilken bransch verkar det företag som du driver? Vänligen fyll i ett 
svarsalternativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2. Hur många anställda har företaget?  

Enbart företagaren, som jobbar deltid 171 
Enbart företagaren, som jobbar heltid 507 
1 anställd förutom företagaren 266 
2-4 anställda förutom företagaren 384 
5-10 anställda förutom företagaren 215 
11-25 anställda förutom företagaren 105 
26-50 anställda förutom företagaren 28 
51 eller fler anställda förutom företagaren 14 

 

  

Handel 411 
Hotell & restaurang 90 
Transporter 124 
Bygg 247 
Tillverkning 120 
Jordbruk, skog & fiske 76 
Konsulttjänster/affärstjänster 226 
IT/kommunikation 74 
Fastighet 49 
Välfärdstjänster 26 
Energi/miljö 25 
Annat, vänligen fyll i kommentarsdelen 406 
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Fråga 3. I vilket län drivs företaget (var är det registrerat)?  

Blekinge 28 

Dalarna 78 
Gotland 19 
Gävleborg 59 
Halland 56 
Jämtland 43 
Jönköping 62 
Kalmar 42 
Kronoberg 38 
Norrbotten 71 
Skåne 212 
Stockholm 320 
Södermanland 58 
Uppsala 77 
Värmland 45 
Västerbotten 51 
Västernorrland 73 
Västmanland 50 
Västra 
Götaland 

245 

Östergötland 75 
Örebro 49 

 

 

Fråga 4. Var finns din huvudsakliga verksamhet?  

Storstad 622 
Småstad 716 
Glesbygd 482 
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Fråga 5. Har du i din verksamhet märkt av att det jämfört med för tre år sedan 
har blivit vanligare med bankkort/kreditkort och annan elektronisk betalning, 
medan kontanter och mynt har blivit mindre vanliga? Vänligen fyll i ett 
svarsalternativ.  

Ja, elektronisk betalning har blivit mera vanligt 953 
Det är lika vanligt med elektronisk betalning som tidigare 165 
Nej, det har tvärtom blivit mindre vanligt med elektronisk betalning 10 

 

 

 

Fråga 6. Kunder kan idag betala med kontanter, bankkort/kreditkort, 
post/bankgiro och mobila betalsätt (t ex Swish). Dessa betalsätt skapar olika 
kostnader för företagen. Vilken är den billigaste betalformen för ditt företag? 
Vänligen fyll i ett svarsalternativ. 

Post/bankgiro medför lägst kostnader för min verksamhet 852 
Kontanter medför lägst kostnader för min verksamhet 460 
Mobila betalsätt medför lägst kostnader för min verksamhet 193 
Bankkort/kreditkort medför lägst kostnader för min 
verksamhet 

184 

 

 

 

Fråga 7. Vilken är den dyraste betalformen för ditt företag? Vänligen fyll i ett 
svarsalternativ. 

Post/bankgiro medför högst kostnader för min verksamhet 168 
Mobila betalsätt medför högst kostnader för min verksamhet 179 
Kontanter medför högst kostnader för min verksamhet 549 
Bankkort/kreditkort medför högst kostnader för min 
verksamhet 

699 
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Fråga 8. Hur mycket av din verksamhets omsättning går åt till 
kontanthantering och olika betaltjänster? Vänligen gör en uppskattning. 

Mindre än 0,5 procent av omsättningen 912 
Mellan 0,5 - 1 procent av omsättningen 268 
Mellan 1 - 2 procent av omsättningen 184 
Mellan 2 - 5 procent av omsättningen 196 
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