
Enkät om tillgången till grundläggande 
betaltjänster 2019 
 
Det här är en enkät om grundläggande betaltjänster. Genom att svara på 
enkäten hjälper du oss att kartlägga hur det fungerar att betala och ta betalt i 
Uppsala län - som privatperson, förening och företag. 
 
Med grundläggande betaltjänster menas att ta ut kontanter, betala räkningar 
över disk och att sätta in dagskassa/kassa. 
 
Stort tack för din medverkan! 
 
Matilda Markne, Länsstyrelsen Uppsala län 
 
 

1. Svarar du som: 
□ Privatperson 

□ Förening 

□ Företag 

 
2. Var bor du/har du verksamhet? 
□ På landsbygd (under 1000 invånare) 

□ I en mindre ort (mellan 1 000 till 3 000 invånare) 

□ I en stad (över 3 000 invånare) 

 
3. Vilken kommun bor du i/ har du verksamhet i? 
□ Heby  

□ Håbo 

□ Enköping 

□ Knivsta 

□ Tierp 

□ Uppsala 

□ Älvkarleby 

□ Östhammar  VÄND SIDA… 



 
4. PRIVATPERSON – kryssa i det som stämmer överens på dig 
□ Ej aktuellt - svarar inte privatperson 

□ Jag är 65 år eller äldre 

□ Jag har en funktionsnedsättning (en fysisk eller kognitiv nedsättning/variation) 

□ Jag är nyanländ till Sverige (har haft uppehållstillstånd i två år eller kortare tid) 

□ Jag söker asyl i Sverige 

□ Inget ovan 

 
 
 

5. FÖRETAG – kryssa i den bransch du är verksam inom 
□ Ej aktuellt – svarar inte som företag 

□ Besöksnäring 

□ Dagligvaruhandel 

□ Detaljhandel 

□ Inget ovan 

 

6. Identifierar du dig som: 
□ Kvinna 

□ Man 

□ Vill inte svara 

□ Annat 

 

 

 

 

VÄND SIDA… 



 
7. Har du under det senaste året haft problem med eller svårt att: 

(Kryssa för eller ringa in de svar som stämmer för dig) 
 

Ta ut kontanter ur 
automat 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Inte aktuellt 

Betala räkningar 
digitalt 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Inte aktuellt 

Betala räkningar 
över disk/manuellt 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Inte aktuellt 

Sätta in/bli av med 
dagskassa 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Inte aktuellt 

Bli av med kassan 
inom en förening, 
ex efter ett event 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Inte aktuellt 

 

 

 

8. Om du svarade ja på frågan ovan, vad är svårt eller problematiskt? 
(Om du svarade något annat kan du hoppa över frågan) 

Frisvar: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

VÄND SIDA… 



9. Upplever du att det har blivit svårare nu jämfört med ett år sedan att: 
(Kryssa för eller ringa in de svar som stämmer för dig) 
 

Ta ut kontanter 
ur automat 
 

Ja, det är 
svårare 

Nej, det är 
samma 

Nej, det är 
lättare 

Inte aktuellt 

Betala räkningar 
digitalt 
 

Ja, det är 
svårare 

Nej, det är 
samma 

Nej, det är 
lättare 

Inte aktuellt 

Betala räkningar 
över disk/ 
manuellt 
 

 
Ja, det är 
svårare 

 
Nej, det är 

samma 

 
Nej, det är 

lättare 

 
Inte aktuellt 

Sätta in/bli av 
med dagskassa 
 

Ja, det är 
svårare 

Nej, det är 
samma 

Nej, det är 
lättare 

Inte aktuellt 

Bli av med 
kassan inom en 
förening, ex 
efter ett event 
 

 
Ja, det är 
svårare 

 
Nej, det är 

samma 

 
Nej, det är 

lättare 

 
Inte aktuellt 

 

 
 

10. Om du svarade ja på frågan ovan, vad har blivit svårare? 
(Om du svarade något annat kan du hoppa över frågan) 

Frisvar: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
11. Är det något mer du vill tillägga? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

ENKÄTEN SLUT. TACK FÖR ATT DU SVARADE! 


