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● Det finns idag inga bra jämförande studier över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt med 

kontanter och kort 

● De studier som har genomförts har antingen haft ett bredare samhällsperspektiv eller inte gett en fullständig 

bild av kostnaderna och/eller baserats på bristande dataunderlag 

● Detta gör det svårt att driva en faktabaserad diskussion kring de riktiga kostnaderna för betalning med 

kontanter respektive kort  

● Mot bakgrund av detta anlitade säkerhetsbranschen konsultbolaget Occam för att utföra en studie kring butiker 

och restaurangers kostnader för att ta betalt 

● Målet med studien var att få en heltäckande förståelse för samtliga kostnader som butiker och restauranger har 

för betalningar – detta inkluderar all utrustning, själva betalningen, avgifter och allt administrativt arbete 

● Studiens frågeställning definierades som ”Vad kostar det för butiker och restauranger att ta betalt med 

kontanter respektive kort och hur skiljer sig kostnaden mellan företag av olika storlek och typ?” 

● Totalt har 50 butiker och restauranger deltagit i studien som omfattat både frågeformulär och djupintervjuer 

med samtliga deltagare 

● Projektet har utförts i två faser: 

– En förstudie under juni och juli 2012 där 10 företag deltog 

– Fas 2 under januari, februari och mars 2013 där 40 företag deltog 

Bakgrund till studien 

Bakgrund och metod 
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● Studien analyserar de kostnader som uppstår för att en 

butik eller en restaurang ska kunna ta betalt med kontanter, 

betalkort eller kreditkort  

– American Express och Diners exkluderas 

● I studien inkluderas själva betalningsprocessen, för- och 

efterarbete samt kostnader för all nödvändig utrustning 

● Cirka 80 olika datapunkter per företag har samlats in 

● Metod för studien: 

– Telefonsamtal med deltagande butik eller restaurang 

med genomgång av bakgrund till studien och metod 

– Ett formulär skickas över till deltagaren att fylla i innan 

intervju 

– Intervju på plats1) alternativt över telefon med 

genomgång av formuläret samt övriga frågor 

– Eventuell uppföljning 

– Data läggs in i en databas där samtliga kostnadsposter 

har klassificerats (se höger) för att möjligöra djupare 

analyser 

 

● Alla kostnader har klassificerats enligt strukturen nedan för 

att möjliggöra djupare analyser 

En metod för att säkerställa tillförlitlighet i dataunderlag samt 

möjliggöra djupanalyser har använts 

1) 7 av 10 intervjuer har gjorts på plats  

Metod för utförande av studien Klassificering av kostnader 

Bakgrund och metod 

Total kostnad 
(kontanter/betalkort/ 

kreditkort) 

Kostnad för 

utrustning 

Avskrivning  

och leasing 

Löpande 

kostnader 

Kostnad för 

betalning 

Tidskostnad 

Avgifter  

och förluster 

Kostnad för 

betalnings-

administration 

Tidskostnad 

Avgifter  

och förluster 
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24 

14 

12 

Storstad Medelstor
stad

Småstad Totalt

De 50 deltagande företagen skiljer sig åt vad gäller bransch, 

omsättning, storlek på stad och geografi 

50 

1) Kategorin ”Övriga butiker” inkluderar bl.a. smyckesbutiker, cykelbutiker, leksaksbutiker 
2) Småstad < 20 000 invånare, medelstor stad 20 000–200 000 invånare, storstad > 200 000 invånare 
Källa: Retriever; Webbsidor 

Storlek på stad2) 

Kläd-

butiker 

Mat-

butiker 

Övriga 

butiker1) 

Restau-

ranger/

Barer 

>25 5 3 5  

5–25 4 3 12 5 

0–5 4 9 

Totalt 

antal 
8 8 24 10 

Bransch och omsättning Geografisk spridning 

O
m

s
ä
tt

n
in

g
 (

M
S

E
K

) 

= Klädbutiker 

= Matbutiker 

= Restauranger 

= Övriga butiker1) 

Bakgrund och metod 

Ʃ50 
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För att kunna besvara studiens frågeställning har flera olika typer 

av analyser genomförts 

För att förstå skillnaden i kostnad för olika betalmedel bör analyser även göras mellan och inom kluster 

– kluster kan exempelvis definieras baserat på verksamhetstyp eller omsättning 

1) Förkortad version av huvudfrågeställning för studien: Vad kostar det för butiker och restauranger att ta betalt med kontanter respektive kort och hur 
skiljer sig kostnaden mellan butiker och restauranger av olika storlek och typ?   

2) Visa och Mastercard kreditkort (American Express och Diners går att neka men är inte del av studien) 

Struktur för analys 

  

Kontanter jämförs mot 

Typ av analys 

Typ av jämförelse 

Övergripande frågeställning1) 

Betalkort och kreditkort separat 
Betalkort och kreditkort  

som ett betalmedel 

Betalkort och kreditkort ses som  

två separata betalmedel 

Kort som ett betalmedel då kreditkort2) 

inte kan nekas om betalkort accepteras 

Absoluta kostnadsdrivare 

Relativ Absolut 

Effektivitet per transaktion 

Per transaktion 

Marginalpåverkan 

Mot omsättning  Total kostnad 

Bakgrund och metod 

Vad är kostnaden för att ta betalt 

med kontanter och kort? 
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Snittköpens storlek varierar mellan olika branscher och med  

företagens omsättning 

Det finns en tydlig trend att kontanter har lägst snittköp följt av betalkort och att kreditkort har högst snittköp 

Notera:  Fyra butiker har exkluderats då deras snittköp inte är representativa (samtliga är smyckesbutiker med väldigt höga snittköp) 

Snittköp per betalmedel, bransch och omsättning 

Övergripande resultat 

Samtliga (kr) Omsättning (kr) Bransch (kr) 

397 

89 

249 

84 

598 

213 

501 

179 

705 

248 

678 

290 

Klädbutiker Matbutiker Övriga butiker Restauranger

294 

166 

207 

565 

349 
316 

734 

478 

360 

< 5 MSEK 5–25 MSEK > 25 MSEK Genomsnitt

Kreditkort Betalkort 

209 

391 

503 

Kontanter 
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Kontanter står för 41% av transaktionerna och 25% av 

omsättningen 

Den starka korrelationen mellan storlek på snittköp och andel kontantköp är en av  

förklaringarna till att klädbutiker som har höga snittköp har låg andel kontantköp 

Andel transaktioner – fördelning mellan betalmedel Omsättning – fördelning mellan betalmedel 

Övergripande resultat 

29% 

47% 
41% 

45% 
41% 

61% 

45% 
47% 

46% 
49% 

10% 8% 12% 9% 10% 

Klädbutiker Matbutiker Övriga
butiker

Restauranger Genomsnitt

Kontanter Betalkort Kreditkort

20% 
27% 25% 

29% 25% 

68% 
61% 

57% 
56% 

59% 

13% 12% 
19% 15% 16% 

Klädbutiker Matbutiker Övriga
butiker

Restauranger Genomsnitt

Kontanter Betalkort Kreditkort
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Procent av antal företag (Ʃ50) 

 

 

Procent av antal företag (Ʃ50) 

 

För 52% av deltagarna är kontanter det billigaste betalmedlet och 

för 74% om betalkort och kreditkort ses som ett betalmedel 

1) Betalkort och kreditkort hanteras som ett betalmedel, dvs. deras kostnader summeras och divideras med det totala antalet  
transaktioner för kreditkort och betalkort 

Billigaste betalmedlet per transaktion… … och om betalkort och kreditkort kombineras1) 

Övergripande resultat 

52% 
48% Betalkort 

Kontanter 

Kort 

Kontanter 
74% 

26% 
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Vilket betalmedel som är billigast varierar mellan branscher 

Billigaste betalmedlet per transaktion – bransch och omsättning 

Övergripande resultat 

(Antal företag) Liten (< 5 MSEK) Mellan (5–25 MSEK) Stor (> 25 MSEK) Totalt 

Kontanter Betalkort Kontanter Betalkort Kontanter Betalkort Kontanter Betalkort 

Klädbutiker 2 2 - 4 - - 2 / 25% 6 / 75% 

Matbutiker - - 2 2 2 4 4 / 50% 4 / 50% 

Övriga butiker 6 3 6 6 1 2 13 / 54% 11 / 46% 

Restauranger - - 3 2 4 1 7 / 70% 3 / 30% 

Totalt 8 5 11 12 7 7 26 24 

62% 38% 48% 52% 50% 50% 52% 48% 

Förklaring:  Av alla butiker/restauranger som 

definierats som ”liten”, är kontanter det 

billigaste betalmedlet per transaktion för 

åtta stycken, vilket motsvarar 62% av alla 

butiker som klassificerats som ”liten” 
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Kostnad/ 

omsättning  

Kontanter Betalkort Kreditkort Kort totalt 

% av företagen Ackumulerat % av företagen Ackumulerat % av företagen Ackumulerat % av företagen Ackumulerat 

0–0,5% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 2% 2% 

0,5–1,0% 8% 8% 30% 40% 0% 0% 18% 20% 

1,0–1,5% 12% 20% 26% 66% 2% 2% 38% 58% 

1,5–2,0% 14% 34% 18% 84% 26% 28% 16% 74% 

2,0–2,5% 14% 48% 6% 90% 28% 56% 16% 90% 

2,5–3,0% 14% 62% 6% 96% 24% 80% 6% 96% 

3,0–3,5% 8% 70% 2% 98% 8% 88% 0% 96% 

3,5–4,0% 12% 82% 0% 98% 2% 90% 2% 98% 

4,0–4,5% 6% 88% 2% 100% 8% 98% 2% 100% 

4,5–5,0% 4% 92% 0% 100% 2% 100% 0% 100% 

> 5,0% 8% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 

Som procent av omsättningen har betalkort lägst kostnad  

– 84% av företagen har en kostnad under 2% för betalkort 

1) Omsättning är för det specifika betalmedlet 
Notera: Genomsnittet för kontanter är 2,8%, betalkort, 1,3% och kreditkort 2,5% 

Kostnad för att hantera betalningar som procent av omsättningen1) 

Övergripande resultat 

Stor variation mellan företagen 

Nästan jämnt fördelat mellan de 

olika intervallen 

Generellt låga kostnader 

84% av företagens betalkorts-

kostnader är under 2,0% av 

omsättningen (34% för kontanter 

och 28% för kreditkort) 

Liknande resultat för de  

flesta företagen 

78% av företagens kreditkorts-

kostnader ligger mellan 1,5–3,0% 

av omsättningen 

Intressanta områden 
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Sett till total kostnad för att ta betalt genererar kort en majoritet av 

kostnaderna för 92% av företagen 

Fördelning över hur stor del av de totala kostnaderna för att ta betalt som drivs av kontanter 

Övergripande resultat 

Antal företag (Ʃ50) 

 

Kontanters andel av de totala kostnaderna för att ta betalt 

3 

4 

9 

15 15 

3 

1 

0 0 0 

0–10% 10–20% 20–30% 30–40% 40–50% 50–60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-100%

Förklaring:  För tre företag står kostnaderna för att 

ta betalt med kontanter för 0–10% av 

den totala kostanden för att ta betalt 

För fyra företag (8% av 

företagen) genererar 

kontanter en majoritet av 

de totala kostnaderna för 

att ta betalt 
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• Ambitionsnivån för företagens rutiner kring hantering av kontanter och kort varierar 

• Hur effektiva processer ett företag har varierar – snabbmatsrestaurangerna har standardiserade processer och hög 

medvetenhet om kostnad för tid vilket resulterar i låga administrationskostnader 

Administration 

• Inköpskompetensen varierar mellan företagen vilket leder till mer eller mindre fördelaktiga avtal (leasing, service, inköp) 

• Företags varierande behov av komplexa kassaapparater förklarar också delar av skillnaderna i kostnaderna för utrustning 

• Investeringar i tidsbesparande utrustning förskjuter kostnaden från administration till utrustning 

Utrustning 

• Bankningskostnaderna varierar mellan företagen – speciellt för de mindre butikerna där skillnaderna är stora i typ2) av 

lösning 

– Somliga mindre företag som är del av en nationell kedja med bestämda processer för kontanthantering bankar med 

värdebolag vilket ger oproportionerliga bankningskostnader i relation till omsättning 

• Avgifterna för att banka utgör en stor kostnadspost per transaktion för alla kluster utom matbutiker  

Bankning 

• Skillnader i lönenivå förklarar variationen i tidskostnaden för betalning – för de mellanstora butikerna varierar lönenivån från 

155 till 240 kr/timman 

• Avtalsvillkoren med kortinlösare varierar mellan företagen – generellt är korrelation svag mellan omsättning och kortavgifter 

• Skillnader i snittköp med kreditkort påverkar den rörliga kostnaden för kreditkort 

Betalning 

Skillnaderna inom kluster kan delvis förklaras av att val kring 

betalningshantering inte alltid görs utifrån kostnadsoptimering 

Skalfördelar med avseende på antal transaktioner är ytterligare en förklaring till  

skillnader i kostnad per transaktion eftersom en stor del av kostnaderna är delvis fasta 

1) Se Appendix för detaljer kring analyser av skillnaderna inom kluster (små butiker, mellanstora butiker, stora butiker, matbutiker och restauranger) 
2) Vissa mindre butiker bankar inte alls, andra går till servicebox och en del låter värdebolag hämta kontanterna 

Huvudsakliga drivare av skillnader i kostnad per transaktion inom kluster1) 

Analyser -Skillnader inom kluster- 
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Fem typföretag1) har tagits fram för att kunna göra jämförande 

analyser 

1) Typföretagen representerar snittet av deltagarna men datapunkter som är jämförelsestörande har exkluderats från snittet  
 

Analyser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten butik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellanstor butik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matbutik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurang/Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabbmatsrestaurang 

Beskrivning 

Antal 

transaktioner 

fördelat per 

betalmedel 

 

Omsättning 

fördelat per 

betalmedel 

Snittköp 

(kr) 

Mindre butik som är del av 

en kedja eller enskild 

handlare, exempelvis en 

klädbutik 

Medelstor butik som är del 

av en kedja eller enskild 

handlare, exempelvis en 

möbelbutik 

Medelstor matbutik som  

är del av en kedja, 

exempelvis en ICA 

Supermarket  

Medelstor enskild 

restaurang med 

barverksamhet 

Snabbmatsrestaurang som 

är del av en kedja, 

exempelvis en Burger King 

19% 

63% 

18% 23% 

62% 

15% 
28% 

57% 

15% 

39% 

51% 

10% 
27% 

51% 

22% 

3 MSEK 15 MSEK 135 MSEK 24 MSEK 27 MSEK 

34% 

55% 

11% 

40% 

51% 

9% 

45% 

45% 

10% 

54% 39% 

7% 

48% 

40% 

12% 

7 000 48 000 821 000 378 000 153 000 

247 

492 

715 

Kontanter Betalkort Kreditkort

174 

380 
513 

Kontanter Betalkort Kreditkort

102 
209 255 

Kontanter Betalkort Kreditkort

46 84 96 

Kontanter Betalkort Kreditkort

101 
222 

338 

Kontanter Betalkort Kreditkort

Kreditkort Betalkort Kontanter 

-Analys av typföretag- 
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Tusentals kronor 

988 

774 

404 

Matbutik

Den totala kostnaden för att hantera betalningar varierar från  

50 KSEK för den lilla butiken till 2,2 MSEK för matbutiken 

1) Förhållandet mellan matbutiken och övriga typföretag skiljer sig – max på grafskalan för matbutiken är cirka 2,8 gånger högre än för övriga 

Totalkostnaden för att hantera betalningar för typbutikerna/restaurangerna 

Analyser 

268 

204 

50.4 
16.5 

264 

221 

67.6 

22.7 

84 

158 

40.4 

13.9 

 615     
 583     

 158     

53.1 

Snabbmatsrestaurang Restaurang Mellanstor butik Liten butik

2 166 (1,6%) 

 

(1,8%) 

(1,1%) 

(2,2%) 
(2,5%) (X,Y%) = andel av omsättning 

Kreditkort 

Betalkort 

Kontanter 

-Analys av typföretag- 

1) 
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7.1 

2.6 2.6 2.8 

1.3 

5.9 

2.8 
2.1 

3.6 

1.8 

18,1 9.6 

5.1 

8.9 

3.3 

Liten butik Mellanstor
butik

Matbutik Restaurang Snabbmats-
restaurang

Kontanter Betalkort Kreditkort

7.1 

2.6 2.6 2.8 

1.3 

7.9 

3.8 

2.6 

4.8 

2.0 

Liten
butik

Mellanstor
butik

Matbutik Restaurang Snabbmats-
restaurang

Kontanter Kort (kredit och betal)

● Kontanter är det billigaste betalmedlet per transaktion för 

båda typrestaurangerna samt för den mellanstora butiken 

● Den lilla butiken har högst kostnad per transaktion för alla 

betalmedel medan snabbmatsrestaurangen har lägst 

kostnad per transaktion 

– Skillnaden i kostnad per transaktion förklaras i 

huvudsak av skalfördelar  

● Kreditkort är det dyraste betalmedlet per transaktion för 

samtliga typföretag på grund av den rörliga avgiften  

 

● Kontanter är det billigaste betalmedlet per transaktion för 

fyra av fem typföretag vid jämförelse med de totala 

kortkostnaderna 

● För matbutiken är kostnaden per transaktion densamma för 

kontanter som för kort 

Kontanter och betalkort har likartad kostnad per transaktion men om 

kreditkort och betalkort ses som ett betalmedel är kontanter billigare 

Kostnad per transaktion (kr) Kostnad per transaktion – kontanter och kort1) (kr) 

Analyser -Analys av typföretag- 

1) Kreditkort & betalkort ihop 
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Kostnad per transaktion för kontanter (kr) 

4.7 

1.4 

0.4 

1.5 

0.6 

1.2 

0.3 

0.7 

0.3 

0.1 

1.2 

0.9 
1.5 

1.1 

0.6 

7.1 

2.6 2.6 
2.8 

1.3 

Liten butik Mellanstor
butik

Matbutik Restaurang Snabbmats-
restaurang

• Effektivitet i betalningsprocessen och lönenivåerna är kostnadsdrivarna inom 

betalning med kontanter 

– Snabbmatsrestaurangen har lägst kostnad för betalning tack vare en effektiv 

betalningsprocess och låga lönekostnader 

– Matbutiken och den lilla butiken har samma betalningstid men då matbutiken har högre 

lönekostnader är kostnaden per transaktion högre 

Betalning 
(Tid för att ta 

betalt) 

Skalfördelar inom betalningsadministration och utrustning förklarar 

majoriteten av skillnaderna i kostnaderna för att hantera kontanter 

Nedbrytning av kostnader för att hantera kontanter 

• I likhet med utrustning finns skalfördelar för betalningsadministration 

– Den mellanstora butiken har åtta gånger fler transaktioner än den lilla butiken men endast 

dubbelt så hög kostnad för betalningsadministration 

– Snabbmatsrestaurangen har endast 10% högre kostnader för betalningsadministration än 

restaurangen trots tre gånger fler transaktioner 

Betalnings- 

administration 
(Tid och avgift  

för att räkna  

och banka) 

• Tydliga skalfördelar för utrustning 

– Den mellanstora butiken har åtta gånger fler transaktioner än den lilla butiken men endast 

dubbelt så hög kostnad för utrustning 

– Snabbmatsrestaurangen har endast 40% högre kostnad för utrustning än restaurangen trots 

tre gånger fler kontanttransaktioner 

• Skalfördelarna avtar emellertid när antal transaktioner och mängden kontanter 

överstiger en viss nivå och butiken tvingas investera i mer avancerad utrustning 

– Matbutiken har trots det höga antalet transaktioner näst högst kostnad per transaktion på 

grund av investering i slutna kontanthanteringssystem 

Utrustning 
(Avskrivning/avgift  

för kassaapparat,  

övrig utrustning 

samt kvittorullar) 

Analyser 

Betalningsadministration 

Utrustning 

Betalning 

-Analys av typföretag- 
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Kostnad per transaktion för kort (kr) 

0.9 
0.2 0.2 

1.8 

0.6 
0.4 

0.6 
0.3 

5.3 

3.0 

2.2 

4.0 

1.7 

7.9 

3.8 

2.6 

4.7 

2.0 

Liten butik Mellanstor
butik

Matbutik Restaurang Snabbmats-
restaurang

• Även skalfördelar för betalningsadministration 

– Matbutiken och snabbmatsrestaurangen är de med flest transaktioner och också de med lägst 

kostnad per transaktion 

– Den mellanstora butiken har 60% högre kostnad för betalningsadministration än den lilla butiken trots 

sex gånger fler transaktioner med kort 

• I förhållande till antal transaktioner lägger restaurangen mycket tid på 

betalningsadministration 

– Många restauranger och barer använder sig fortfarande av system där kunden signerar kvittot i 

samband med betalningen vilket driver tid för arkivering och dokumentering av kvittokopior 

I tillägg till skalfördelar är kortavgifterna en förklaring till 

skillnaderna i kortkostnader för typföretagen 

Nedbrytning av kostnader för att hantera kort 

• Skalfördelar inom utrusning  

– Den mellanstora butiken har dubbelt så hög totalkostnad för utrustning som den lilla butiken men per 

transaktion är den mellanstora butikens kostnad en tredjedel av den lilla butikens 

– Snabbmatsrestaurangen har lägre kostnad per transaktion för utrusning än vad restaurangen har på 

grund av skalfördelarna och effektivare inköp av utrustning 

• Skalfördelarna inom utrustning avtar när volymen korttransaktioner överstiger 

en viss nivå 

– Matbutiken har trots det höga antalet transaktioner bara 30% lägre kostnad per transaktion för 

utrustning än den mellanstora butiken 

• Största drivarna av betalningskostnaderna är tiden för att ta betalt, löner, 

uppkoppling, snittköp (kreditkort) samt avtalsvillkor med kortinlösare 

– Högt snittköp och rörlig avgift för kreditkort förklarar den lilla butikens höga rörliga kostnad för 

kreditkort  

– Matbutiken har den effektivaste betalningsprocessen men på grund av höga lönekostnader är 

tidskostnaden för att ta betalt lägre för både snabbmatsrestaurangen och den mellanstora butiken 

– Den lilla butiken har sex gånger högre kostnad för uppkoppling per transaktion än den mellanstora 

butiken till följd av sämre förhandlingsstyrka och färre korttransaktioner 

– Matbutiken har mellan 30–40% lägre rörlig avgift för kreditkort än övriga typföretag tack vare god 

förhandlingsstyrka  

Rörlig kostnad 

för kreditkort 

(2,0) 

(1,0) 

(0,4) 

(1,1) 

(0,2) 

Analyser 

Betalningsadministration 

Utrustning 

Betalning 
Betalning 
(Tid för att ta 

betalt samt  

uppkopplings-  

och kortavgifter) 

 

Betalnings- 

administration 
(Tid för daglig  

sammanställning  

och dokumentering  

av kortköp)  

Utrustning 
(Avgift/avskrivning 

 för kortterminal,  

kassapparat och  

kvittorullar) 

-Analys av typföretag- 
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● Tre scenarion med en förändrad betalningsmix  

1. Andelen korttransaktioner ökar med 5 procentenheter (dvs. 5% av samtliga transaktioner) 

2. Andelen korttransaktioner ökar med 10 procentenheter 

3. Andelen korttransaktioner ökar med 15 procentenheter 

En analys över hur kostnaderna påverkas när betalningsmixen 

förändras har gjorts utifrån tre scenarion 

Förklaring av analys 

Exempel: Liten butik där andelen korttransaktioner ökar med 5 procentenheter  

Antal transaktioner fördelat per betalmedel  Omsättning fördelad per betalmedel  

34% 29% 

55% 59% 

11% 12% 

Kontanter Betalkort Kreditkort

19% 16% 

63% 65% 

18% 19% 

Kontanter Betalkort Kreditkort

Andelen kontanttransaktioner har 

minskat med 5 procentenheter, 

från 34% till 29%, och fördelats 

mellan betalkort och kreditkort 

baserat på förhållandet mellan 

antalet transaktioner för de olika 

korttyperna idag. Totalt antal 

transaktioner är oförändrat. 

Minskningen med 5 

procentenheter i antalet 

transaktioner med kontanter 

motsvarar en minskning med 

15% av kontantomsättningen 

vilken fördelats mellan betalkort 

och kreditkort baserat på 

förhållandet mellan omsättning 

för de olika korttyperna idag. 

Total omsättning är oförändrad. 

Idag + 5% kort Idag + 5% kort 

Analyser -Analys av typföretag- 
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Totalkostnaden för att hantera betalningar ökar för alla typföretag 

förutom den lilla butiken där kostnaden är oförändrad 

Utveckling av kostnaden för att hantera betalningar när betalningsmixen förändras 

100 100 100 

 101     

 101     

 102     

100 100 101 

 101     

 102     

 104     

 101     

 103     

 105     

 96

 97

 98

 99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

Index 
(100 = totalkostnad med dagens betalningsmix) 

 

Liten butik 

Snabbmatsrestaurang 

Idag + 5% kort + 10% kort + 15% kort 

Förklaring till grafen: Visar hur den totala kostnaden för att hantera betalningar förändras 

när andelen korttransaktioner ökar med 5, 10 och 15 procentenheter 

Exempel:  
Om andelen korttransaktioner 

ökar med 5 procentenheter ökar 

snabbmatsrestaurangens 

kostnad för att hantera 

betalningar med 1%  

Analyser 

Mellanstor butik 

Restaurang 

Matbutik 

-Analys av typföretag- 
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Antal företag (Ʃ50) 

  

3 

8 

3 

11 

25 

Bankar inte Banken
(ingen avgift)

Banken
(avgift)

Servicebox Hämtning av
värdebolag

Metoden för att banka drivs i huvudsak av snittomsättningen för 

kontanter  

Fördelning av företag och bankningsförfarande Snittomsättning1) per bankningsförfarande 

Snittomsättning (MSEK) 

Analyser 

0.4 
0.9 

1.3 

3.2 

17.7 

Bankar inte Banken
(ingen avgift)

Banken
(avgift)

Servicebox Hämtning av
värdebolag

22% av deltagarna 

betalar ingen 

avgift för att banka 

kontanter eller 

bankar inte alls 

För de företag som bankar med värdebolag varierar 

kontantomsättningen från 0,8 MSEK till 77 MSEK 

-Bankningsförfarande- 

Även företag med låg kontantomsättning låter värdebolag hämta kontanterna vilket  

resulterar i en förhållandevis hög bankningskostnad i relation till omsättningen  
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De företag med låg omsättning som använder värdebolag är oftast 

del av en nationell kedja med bestämda bankningsprocesser 

Omsättning för företag med avgift för bankning och under 10 MSEK i kontantomsättning 

Analyser 

Kontantomsättning (MSEK) Kontantomsättning (MSEK) 

0.4 0.5 0.6 

1.2 1.3 
1.8 

3.3 

5.1 

5.7 

9.5 

1.7 1.8 
2.2 

3.7 

Använder servicebox alternativt går till banken 

(lägre kostnad per bankning) 

Värdebolag hämtar kontanter  

(högre kostnad per bankning) 

4.5 

6.3 

0.8 0.9 

1.7 1.9 

4.0 4.0 4.1 4.2 
4.6 

6.1 

9.5 

Samtliga 12 företag med över 

10 MSEK i kontantomsättning 

bankar med värdebolag 

-Bankningsförfarande- 

Oberoende 

Del av kedja 
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Antal företag (Ʃ50) 

 

6 

2 

10 

7 

5 5 

3 

6 

1 1 

2 

1 1 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

Den fasta betalkortsavgiften varierar mellan företagen men i snitt 

betalar de 0,9 kr per transaktion 

Distribution över fasta betalkortsavgifter 

Analyser 

Fast avgift / transaktion (kr) 

Genomsnitt för företagen 

-Kortavgifter- 
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Antal företag (Ʃ50) 

 

1 

2 

5 

2 

10 

3 

8 

6 

2 

3 

2 2 

1 

4 

1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.7% 1.8% 1.9% 2.0% 2.1% 2.2% 2.3% 2.4% >2.4%

Variationen är även stor mellan företagens kreditkortsavgifter med 

ett genomsnitt på 1,7% i avgift som procent av omsättning 

1) Inkluderar både rörliga och fasta kreditkortsavgifter 

Distribution över kreditkortsavgifter1) som procent av omsättning 

Analyser 

Kreditkortsavgift (% av omsättning) 

-Kortavgifter- 

Genomsnitt för företagen 
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52% 52% 52% 
48% 

44% 
42% 

38% 

32% 
28% 

24% 
22% 

48% 48% 48% 52% 56% 58% 62% 68% 72% 76% 78% 

Dagens
kortavgifter

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ingen avgift

Kontanter billigast Betalkort billigast

Även om betalkortsavgifterna halveras är kontanter det billigaste 

betalmedlet per transaktion för fyra av tio företag 

Andel företag där kontanter respektive betalkort är billigast vid sänkta kortavgifter 

Analyser -Kortavgifter- 

Procentuell sänkning av kortavgifter 
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Om betalkort och kreditkort ses som ett betalmedel är kontanter 

billigast för 56% av företagen vid en halvering av kortavgifterna 

Andel företag där kontanter respektive betalkort är billigast vid sänkta kortavgifter 

Analyser 

74% 72% 72% 70% 
64% 

56% 
52% 

46% 
40% 

32% 

22% 

26% 28% 28% 30% 
36% 

44% 
48% 

54% 
60% 

68% 

78% 

Dagens
kortavgifter

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Inga avgifter

Kontanter billigast Kort billigast

-Kortavgifter- 

Procentuell sänkning av kortavgifter 
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När kostnad för tid exkluderas ökar andelen företag för vilka 

kontanter är billigast per transaktion med 24%-enheter 

Billigaste betalmedlet per transaktion Billigaste betalmedlet per transaktion (exkl. tid) 

Kontanter Betalkort Andel 

Klädbutiker 25% 75% 16% 

Matbutiker 50% 50% 16% 

Övriga butiker 54% 46% 48% 

Restauranger 70% 30% 20% 

Små butiker 

(< 5 MSEK) 
62% 38% 26% 

Mellanstora butiker 

(5–25 MSEK) 
48% 52% 48% 

Stora butiker 

(> 25 MSEK) 
50% 50% 26% 

Totalt 52% 48% 100% 

Kontanter Betalkort 
Förändring 

kontanter 

Klädbutiker 50% 50% +25%-enheter 

Matbutiker 75% 25% +25%-enheter 

Övriga butiker 88% 12% +34%-enheter 

Restauranger 70% 30% - 

Små butiker 92% 8% +30%-enheter 

Mellanstora butiker 78% 22% +30%-enheter 

Stora butiker 57% 43% +7%-enheter 

Totalt 76% 24% +24%-enheter 

Analyser -Exkludering av tid- 
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● Andelen kontanttransaktioner minskar1) men kontanter fyller fortfarande en viktig funktion då de står för 41% av 

transaktionerna och 25% av omsättningen 

● Hälften av de deltagande företagen har lägst kostnad per transaktion för kontanter och hälften för betalkort 

● Däremot är variationen stor vad gäller kostnadsfördelning och kostnadsnivå både mellan kluster av liknande 

företag (matbutiker, restauranger etc.) och inom kluster 

● De huvudsakliga anledningarna till variationer mellan kluster är skalfördelar inom utrustning och 

administration och olika kortavgifter 

● Inom kluster kan skillnaderna i kostnad per transaktion dels förklaras av skalfördelar men även av val kring 

betalningshantering som inte baserats på kostnadsoptimering 

● Om andelen kortanvändare2) ökar med 15% skulle de totala kostnaderna för att ta betalt stiga för fyra av fem 

kluster3) 

● Vid en halvering av kortavgifterna skulle kontanter fortfarande vara det billigaste betalmedlet per transaktion för 

42% av deltagarna och för 56% om betalkort och kreditkort ses som ett betalmedel 

Sammanfattning av studiens resultat baserat på 40 butiker och 10 

restauranger 

 
 
 
 
 

1) Enligt intervjuer med deltagarna 
2) Exempel: andelen kortköp stiger från 40% till 55% av de totala antalet transaktioner för en butik/restaurang 
3) Kluster refererar till framtagna typbutiker och restauranger 

Sammanfattning 


