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Remissvar – Förbättrad konkurrens på lika villkor i 
kontantbranschen 
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har tagit del av rubricerade remisspromemoria 
och önskar yttra följande: 
 
 

Bakgrund 
NFH har ett näringspolitiskt uppdrag och kommer i kontakt med att stort antal 
slöjdare/hantverkare/konsthantverkare som är egna företagare. De säljer både 
produkter och tjänster. Slöjdaren är ofta en kombinatör. Det vill säga arbetar även 
med andra uppgifter, förutom det renodlade slöjdandet. Hemslöjden består av många 
små företag på landsbygden, oftast enmansföretag. Vidare kännetecknas branschen 
av svag lönsamhet. Det senare torde ha en koppling till den osunda konkurrens från 
hobbyslöjdare som förekommer. Mer fakta om branschen kan hämtas i utredningen 
”Hemslöjden som näringsgren” gjord av Nutek (numera Tillväxtverket) 2008. 
 
För att få en realistisk bild av slöjdarens vardag när det gäller kontantförsäljning och 
lagen om kassaregister har NFH begärt in synpunkter från landets 
hemslöjdskonsulenter angående förslagen i remisspromemorian. De har 
direktkontakt med ett stort antal slöjdare. Frågan har också ställts till 
hemslöjdsbutiker med en koppling till Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund. Möjligheten att komma med synpunkter har även erbjudits ett antal 
slöjdare. 
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Helhetsbedömning 
NFH är positiv till promemorians förslag att fler företag ska omfattas av skyldigheten 
att använda kassaregister för att stärka konkurrensen på lika villkor. Detta ska ske 
genom att undantaget för torg- och marknadshandel tas bort samt genom undantaget 
för den som säljer varor och tjänster i obetydlig omfattning ändras till att gälla för 
den som bara säljer i synnerligen begränsad omfattning. Det sistnämnda innebär i 
praktiken att gränsen flyttas från fyra till två prisbasbelopp. NFH delar promemo-
rians uppfattning att förslaget kommer att skydda seriösa företagare från illojal 
konkurrens från mindre seriösa förtagare. Promemorian pekar på att kravet på 
kassaregister underlättar kontrollen för skattemyndigheten och ökar legitimiteten för 
skattesystemet. NFH menar, att företagen kommer att konkurrera på mera lika villkor 
om kravet på kassaregister kommer att utökas. 
 
 

Sypunkter värda att beakta 
NFH har fått in relativt få svar på NFHs uppmaning att komma in med synpunkter. 
Detta tolkas som att de flesta tycker att det nuvarande systemet fungerar och få har 
invändningar mot en skärpning av lagen om kassaregister. 
 
Övervägande synpunkter som kommit till NFHs kännedom stödjer det nya förslaget 
då de anser att det gynnar en seriös försäljningsverksamhet. Många av de 
professionella slöjdarna använder ofta återförsäljare och säljer mot faktura, vilket gör 
att de inte upplever lagen om kassaregister som ett problem. 
 
Några av svaren pekar på svårigheter för vissa mindre företag. Svårigheter som är 
värda att beakta med tanke på att systemet med kassaregister förmodligen kommer 
att utvecklas rent tekniskt och då kan förbättras utifrån ett slöjdarperspektiv. 

- Kostnaden för ett kassaregister upplevs som stor när företaget ligger precis på 
gränsen, det vill säga enligt förslaget vid en omsättning på 88 000 kronor. 
Detta kan leda till att man bromsar företagets möjligheter till att utvecklas 
och företaget håller sig medvetet under gränsen. Konsekvensen blir färre 
växande företag. 

- Många slöjdföretag är familjeföretag och under vissa perioder är man på 
många marknader vid samma tidpunkt som man har butiksförsäljning 
hemmavid (speciellt under julmarknadssäsongen). Det kan i sådana 
situationer bli en stor kostnad att införskaffa flera kassaregister. Det finns 
även en oro för dålig elförsörjning på marknadsplatser och extrema 
väderförhållanden. 
 

Synpunkterna ovan är viktiga att beakta vid utvecklingen av kassaregister för 
framtiden. De kan förhoppningsvis bli billigare och enklare vilket skulle uppmuntra 
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fler att införskaffa kassaregister oberoende omsättningen. Viktigt är också att ta fram 
kassaregister som är väl fungerande i marknadsmiljö utan elförsörjning och utomhus.  
 
Okunskap och bristfällig kommunikation om kassaregister kan ha bidragit till en 
negativ attityd till lagen om kassaregister. Det är av stor vikt att skattemyndigheten 
informerar om hur kassaregister fungerar. Många verkar exempelvis inte känna till 
att det finns batteridrivna kassaregister och att det går att hyra kassaregister. Saklig 
och lättillgänglig information kan bidra till en ökad användning av kassaregister.  
 
För att underlätta för små företag att göra den omställning som införande av 
kassaregister medför skulle man kunna inför en övergångsperiod på minst ett år 
innan skärpningen av lagen träder i kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
Bo-Erik Gyberg  Eva Ohlsson 
Ordförande   Kanslichef 
 
 
 
 
 


