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Om undersökningen

• Svensk Handel har i samband med Handelsbarometern i maj och 

juni 2022 frågat handlarna om de fortfarande accepterar kontanter 

som betalningsmedel och när, om någon gång, de tror att de 

kommer att sluta acceptera kontanter. 

• Sammanlagt har 300 handlare tillfrågats varav 150 är verksamma 

inom dagligvaruhandeln och 150 inom sällanköpsvaruhandeln.

• Studien är en uppföljning av samma undersökning från 2020 och 

2021.



Nära 9 av 10 handlare tar emot kontanter

• Vi har frågat företagen inom detaljhandeln 

(dagligvaruhandeln och 

sällanköpsvaruhandeln) om de tar emot 

kontanter.

• Inom detaljhandeln i stort tar en övervägande 

del, 88 procent, fortfarande emot kontanter.

• Andelen handlare som tar emot kontanter 

sjönk 2022 för tredje året i rad, men 

nedgången var liten både 2021 och 2022.

• Inom dagligvaruhandeln tar 93 procent emot 

kontanter. Det är fler än inom sällanköp där 

motsvarande andel är 83 procent.
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De flesta handlare tror inte att butiken kommer att sluta ta 
emot kontanter

• De handlare som fortfarande tar emot 

kontanter har tillfrågats om när de tror att de 

kommer sluta acceptera kontanter (om 

någonsin).

• Nästan ingen planerar att sluta ta emot 

kontanter i år eller nästa år.

• 8 procent av handlarna tror de kommer att 

sluta med kontanter 2024 eller 2025 och 16 

procent 2026 eller senare.

• Drygt sju av tio tror inte att butiken kommer att 

sluta ta emot kontanter. 
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