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ABSTRACT 

 
Titel: Cash is King – eller? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Caroline Eng och Jessica Hillberg 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2011-06  

 

Syfte: Det finns en lång tradition att handla med sedlar och mynt och de första mynten 

kan spåras tillbaka till Persien redan 500 f Kr. I och med moderniseringen av samhället 

och de tekniska framsteg vi har gjort de senaste åren så används nu elektroniska 

betalningar i allt större utsträckning. Vi betalar med kort, internetbanken och mobilen vid 

sidan av kontanter. Syftet med denna uppsats är att följa Swedbanks projekt 

‖kontantsmart‖ och ha det som grund när vi undersöker om vi är på väg mot ett 

kontantfritt samhälle och vilka hinder och möjligheter det i så fall finns med ett 

kontantfritt samhälle.  

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att genomföra intervjuer med två 

personer som är inblandade i projektet ‖kontantsmart‖ på Swedbank i Gävle. 

Intervjufrågorna är utformade efter de problem och möjligheter vi fått fram i vårt 

teoriavsnitt.  

 

Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att vi definitivt är på väg emot ett samhälle 

med färre kontanter och att Swedbank är en stor faktor till detta tillsammans med att den 

tekniska utvecklingen går framåt, vilket möjliggör fler betalningsalternativ 

 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom projektet ‖kontantsmart‖ är mycket långsiktigt 

och vi bara har kunnat vara med i starten så finns det många saker man skulle kunna följa 

upp. Till exempel att undersöka hur projektet mottagits av kunderna, hur Swedbank löst 

personalfrågan och hur Swedbanks lönsamhet förändrats i och med borttagandet av 

kontanthanteringen.  

 

Uppsatsens bidrag: Samhället är ständigt i utveckling. Vi tror att vi kan bidra till ett 

förändrat synsätt på kontanter och att denna uppsats kan ge förståelse för att minskad 

kontanthantering kan leda till bra saker som mindre påverkan på miljön och säkerheten för 

varje enskild individ.  

 

 

Nyckelord: ‖kontantsmart‖, kontanter, Swedbank, rån, miljö, minskad kontanthantering  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
  

Title: Cash is King – or is it? 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Caroline Eng and Jessica Hillberg 

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: 2011- 06 

 

Aim: There is a long tradition of trading the currency and the first coins can be traced back 

to Persia already 500 BC. With the modernization of society and the technological advances 

we have made in recent years, we are now using electronic payments more and more. We 

pay by card, Internet banking and mobile phone in addition to cash. The purpose of this 

paper is to follow Swedbank project "cash smart" and have it as a basis when we examine if 

we are heading for a cash-free society and what obstacles and opportunities there is for a 

cash-free society. 

 

Method: We have used a qualitative method to conduct interviews with two individuals 

involved in the project "cash smart" at Swedbank in Gävle. The interview questions are 

designed to suit the challenges and opportunities we have developed in our theory. 

 

Result & Conclusions: We have come to the conclusion that we definitely are on their way 

to a society with less cash and that Swedbank is a big factor to this along with the 

technological development takes place which allows more payment options. 

 

Suggestions for future research: As the project "cash smart" is very long and we have 

only been able to participate in the start, there are many things you could follow up. For 

example, consider how the project received by customers, how Swedbank solved the issue 

of staffing and how Swedbank profitability changed with the removal of cash handling. 

 

 

Contribution of the thesis: Society is constantly changing. We believe we can contribute 

to a changed approach to cash and that this study can provide understanding of the reduced 

cash handling can lead to good things that have less impact on the environment and the 

safety of every individual. 

 

Key words: ―cash smart‖, cash, Swedbank, robberies, environment, reduced cash 

handeling 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel presenteras ämnesområdet samt bakgrunden till varför vi är intresserade av följderna 

till ett samhälle med minskad kontanthantering. Detta följs av en problemdiskussion som leder fram 

till en problemformulering. Kapitlet tar även upp syftet med uppsatsen samt dess avgränsningar och 

avslutas med en dispositionsbeskrivning. 

 

1.1 Bakgrund  

Den österrikiske nationalekonomen Carl Menger förklarade i sin bok Principles of Economics 

från 1871 hur pengar uppstod, och fortfarande är accepterade idag. Han menar att byteshandel 

är jobbigt på grund av att två personer sällan får vad de vill ha. Det krävs istället transaktioner 

i flera led, till exempel om bonden ville betala skomakaren men säd men denne hellre ville ha 

getost, kunde bonden byta säd mot getost med tredje part för att på så vis kunna ‖betala‖ sina 

skor med getost. Istället behövs något som alla vill ha och vad som är allmänt accepterat blir 

så småningom pengar. Man undviker behovet av en dubbel överrensstämmelse av önskemål 

(Menger 1892). 

De första mynten kan spåras till Persien cirka 500 f Kr där man började använda silver- och 

guldmynt vid handel med Egypten. Uppkomsten av penningekonomin kan härledas till att 

man hade behov av att värdera varornas värde (Milld 2007), mynten fungerade då som 

neutrala värdemätare. I och med Persiens invasion av Grekland under den här tiden, kom även 

mynten till Europa (Menger 1892). I Sverige började man tillverka egna mynt i slutet på 900-

talet, man använde bitar av ädelmetaller som värderades efter hur mycket de vägde, även 

halten i guld och silver skulle värderas. Innan dess användes dock utländska mynt som kom in 

i landet från handel med bland annat Tyskland och Rom. Sverige säg vara det första landet 

som införde sedelmynt, detta skedde på 1660-talet till följd av att kopparplåtmyntet blev för 

tungt (Milld 2007).  

Det finns således en lång tradition av att handla med sedlar och mynt och även om vi i det 

moderna samhället använder både kort och Internet som betalningsmedel så är vi fortfarande 

beroende av kontanter i samhället. Det verkar dock som att vi är på väg mot ett kontantfritt 

samhälle och mätningar i USA visar att samtidigt som konsumtionen har ökat markant de 

senaste 15 åren så har användningen av kontanter planats ut och vi ser istället en ökning av 

kortanvändning (Humphrey 2004). I dagsläget står dock fortfarande kontantköpen för 35 

procent av alla transaktioner och 300 miljoner bankomatuttag görs per år i Sverige 

(swedbank.se). 
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Kontanter är för tillfället ett väldigt hett debatterat ämne. Den 10 mars i år beslutade 

riksdagen att ett initiativ bör tas tillsammans med arbetsmarknadens parter, att utforma ett 

förslag till lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln (Riksdagsbeslut 2010). Även på ett 

personligt och lokalt plan har vi uppmärksammat att kontanthanteringen minskat drastiskt vid 

bland annat betalning på kollektivtrafik, parkeringsautomater och på vårdcentralerna i 

Gävleborg. Inte minst har bankerna sänkt gränsen för insättningar och uttag av kontanter och 

till exempel Länsförsäkringar Bank har ingen kontanthantering alls över disk och endast ett 

fåtal insättningsautomater runt om i landet. Även SEB arbetar efter samma idé och har 

minskat ner kontanthanteringen över disk vilket också är något som Swedbank kommer att 

göra inom en snar framtid. Ett annat tecken på att vi är på väg mot ett kontantlöst samhälle är 

den nya penningtvättslagen från 2009 som bland annat innebär högre säkerhet hos bankerna 

vid stora och regelbundna insättningar (penningtvatt.se 2011).  

1.2 Problemdiskussion 
 

Denna uppsats är skriven i samarbete med Swedbank i Gävle som under 2011 driver ett 

projekt, bland annat i samarbete med polisen, och handelns aktörer för att minska 

kontanthanteringen i samhället och arbeta för en tryggare stad. Det finns redan en 

kandidatuppsats som är skriven VT -09 vid Handelshögskolan BBS som behandlar detta 

ämne. Där samarbetar också författaren med Swedbank och deras dåvarande projekt 

‖Tryggare Kalmar‖. Den uppsatsen handlar om vad bankerna tror att effekten av en minskad 

kontanthantering blir, vad bankerna kan göra för att minska kontanthanteringen samt vad 

effekterna skulle bli för övriga parter i samhället. Vi ska istället fokusera på vilka problem 

och möjligheter som finns med att införa ett kontantlöst samhälle och vilka idéer Swedbank 

har för att lösa dem.  

Nyligen blev en äldre dam rånad efter ett besök på banken. Hon hade tagit ut 7000 kronor av 

sin pension och hann bara några hundra meter innan gänget slog till. Även butiker, 

värdetransporter och bankerna själva är konstant utsatta för rånrisk. Under 2008 skedde en 

markant uppgång i antalet rån och rånförsök mot banker. Med 110 rån placerade sig Sverige 

bland de tre länder i EU där risken ansågs som högst att utsättas för rån (Stenfeldt 2010). 

Swedbanks projekt går ut på att få sina kunder att bli ‖Kontantsmarta‖. Detta projekt innebär 

att hitta alternativa lösningar till att minska kontantanvändningen samt skapa mervärde för 

kunderna i form av rådgivning. 
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Ett av de största argumenten för att kontanthanteringen i samhället borde minska är 

säkerheten. Att utsättas för rån är en stor risk för både banker, butiker, värdetransporter och 

privatpersoner. En annan faktor är att två tredjedelar av alla kontanter i Sverige används på 

svarta marknaden och bankerna utnyttjas i stor grad till penningtvätt (Stenfeldt 2010). 

Minskad kontanthantering gör det svårare för de kriminella att få in svarta pengar i systemet. 

Kontanter har en mycket negativ miljöpåverkan. De transporteras hela tiden runt mellan 

banker, bankomater, butiker och depåer dessutom kostar kontanthanteringen idag samhället 

cirka 11 miljarder om året (swedbank.se).  

Det finns till synes många fördelar med ett kontantlöst samhälle men det är också vida känt att 

det finns många problem och hinder med detta införande. Den största nackdelen som man ser 

med detta är att kortbedrägerier och skimming är ett vanligt förekommande problem i 

samhället och det vanligaste argumentet för att man vid vissa tillfällen föredrar att använda 

kontanter framför kort. Ett annat problem idag är att alla inte kan få kort. Det gäller till 

exempel för nysvenskar och papperslösa flyktingar. I dagsläget är det också svårt att få kort 

om man är arbetslös, har betalningsanmärkningar eller på andra sätt missköter ekonomin eller 

kortet. Även för butiker och då mest småhandlare kan kontantlöshet bli kostsamt eftersom att 

Riksdagen nyligen har beslutat att införa en lag om slutna kassahanteringssystem, vilket 

medför stora investeringskostnader för handeln. Det är också så att kortläsare kan bidra med 

stora kostnader för småbutiker, varje kortköp kostar från 1-1,95. Det innebär i princip att 

vinstmarginalen äts upp av avgiften vid småköp (swedbank.se).  

 

1.3 Problemformulering 

 
 Vilka är fördelarna och nackdelarna med minskad kontanthantering? 

 

 Hur ska banken möta problemen och argumentera för ett kontantsmart samhälle? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att följa projektet ‖Kontantsmart‖ och kartlägga de problem och 

möjligheter som finns. Vi vill genom detta arbete underlätta för Swedbank i deras arbete med 

att ta emot frågor och kritik från kunderna samt skapa en förståelse för läsaren om vilka 

möjligheter som finns. Uppsatsen skall dessutom belysa de argument som stödjer minskad 



4 

 

kontanthantering samt ge svar på vanligt förekommande frågor som florerar i samhället i 

denna fråga. 

 

1.5 Avgränsning 

Anledningen till den valda banken är dels att det är folkets bank, dels att vi båda är kunder där 

men främst för att det tidigare skrivits om ett liknande projekt i en annan region och vi ville 

undersöka om detta är ett pågående projekt även här i Gävle.  

 

Eftersom projektet ligger under sekretess gav de oss endast möjlighet att intervjua de 

ansvariga för regionen vilka var Ingela Bergh och Elisabeth Mereborg. En jämförelse mellan 

olika banker var därför inte möjlig.  

 

Vår uppgift i denna uppsats är inte att kritisera, utan istället att belysa de problem och 

möjligheter som finns med projektet. Vi har dessutom avgränsat oss till mellersta regionen där 

Gävlekontoret är en av inblandade.  
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1.6 Fortsatt disposition/modell 

 

Vi har valt att dela in uppsatsen i sju huvudrubriker. Den börjar med en inledning vars syfte är 

att skapa ett intresse hos läsaren och ge en bakgrund som beskriver pengars historia från Carl 

Mengers tid. Vi kommer också in på hur uppsatsämnet är relevant för tiden och varför den har 

ett nyhetsvärde. I problemdiskussionen berättar vi mer om ämnet och motiverar vår 

problemformulering. Här kan man även läsa om vilka avgränsningar som gjorts samt hur 

denna uppsats skiljer sig från tidigare studier som gjorts inom detta område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

slutsats, där vi besvarar vår frågeställning och vårt syfte, samt tolkar hur detta kan ställas mot 

empirin. Här ger vi också förslag på vidare forskning inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan följer ett metodavsnitt där vi 

motiverar vårt val av studie samt den 

metod och datainsamling vi valt att 

använda. Vi kommer även att kritisera en 

del valda källor och uppsatsens 

tillförlitlighet. Teoridelen är baserad på 

artiklar som berör kontantsamhällets 

historia och hur läget idag i olika delar av 

världen samt vilka argument Swedbank 

har för att minska kontanthanteringen i 

samhället. I empiridelen presenteras det 

material vi fått från respondenterna i form 

av intervjuer. Diskussionen syftar till att 

knyta samman empirin med den 

föregående teoridelen och analysera 

resultatet av intervjuerna, samt ger vår syn 

på ämnet. Uppsatsen avslutas med en  
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2. Metod 

 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en insikt om hur och varför denna studie har genomförts. 

Studiens reliabilitet, validitet och kunskapsteoretisk inriktning granskas. Källkritik och metodkritik 

presenteras också.  

 

2.1 Val av studie 

 
Vi vände oss till en av storbankerna i Gävle för att se om intresse fanns för att delta i denna 

uppsats. Till en början var det tänkt att skriva om den nya penningtvättslagen och att ett 

kontantlöst samhälle var en möjlig lösning till denna lag. Men under arbetets gång insåg vi att 

detta kommer bli ett oerhört jobb och vi riktade in oss på att endas skriva om effekterna samt 

fördelar och nackdelar med ett kontantlöst samhälle. Eftersom att vissa kontakter finns på 

Swedbank valde vi att kontakta dem för att se om intresse fanns hos dem. Gensvaret var 

oerhört positivt och det visade sig att de var mitt uppe i ett projekt som handlade om vårt 

valda ämne. 

 

2.2 Metod och datainsamling 

 
Efter att vi fått kontakt med kontorschefen på Swedbank i Gävle, Ingela Bergh, bestämde vi 

oss genast för att boka in ett första möte. På mötet fick vi information om projektet och här 

bestämdes också att vi skulle genomföra intervjuer med Ingela samt Elisabeth som är 

marknads- och kommunikationsansvarig för projektet. Innan intervjuerna fick vi också vara 

med på ett möte med arbetsförmedlingen där man tog beslut om att några ungdomar skulle tas 

in i projektet för att hjälpa till att på Swedbanks golv, informera om hur man som privatperson 

kan bli mer kontantsmart. Det informationsmaterial vi fick tillgång till på första mötet har vi 

använt oss av i utformningen av teorin och intervjufrågorna. 

 

Det är viktigt för oss att påvisa att vi inte gjort en undersökning om detta projekt med flera 

personer. Eftersom detta projekt var under sekretess när vi började fick vi ta detta i beaktning 

och endast intervjua berörda parter såsom projektledaren samt den kontorschef det berörde. Vi 

är medvetna om att denna studie inte visar på vilka intryck och resultat projektet får, utan vår 

uppgift var att följa deras arbete samt svara på den frågeställning vi hade gällande fördelar, 

nackdelar samt argument för minskad kontanthantering. 
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Fördelen med möten och intervjuer är att de kan ge svar på frågor som såsom varför, vad och 

hur. Vårt syfte är inte att nå ut till så många som möjligt utan undersöka Swedbanks arbete i 

denna process. De kvalitativa intervjuerna syftar till att frågorna är bestämda i förväg innan 

den muntliga intervjun äger rum. I denna teknik finns möjlighet att reaktioner och 

kroppsspråk samt följdfrågor tas i beaktning (Hultén et al 2007). Intervjufrågorna har byggts 

upp på sådant sätt att respondenten inte endast kan svara ja eller nej. Frågorna inleds istället 

med hur, vad eller varför. Transkriberingen syftar till att vi skall välja ut om alla delar i 

intervjun skall vara med eller bara valda delar (Johansson 2005). Vi har valt att endast 

använda vissa delar ur intervjun. Vi anser det viktigt att behålla intervjun så som den är och 

har därför använt mycket talspråk. Detta därför att vi vill skapa en trovärdig uppsats där 

tolkningen av intervjun har inkluderat meningsfulla uttryck och återger vissa delar av 

intervjun i sin helhet. De artiklar som vi använt i teoridelen har utgjort en grund till 

uppbyggnad av de intervjufrågor vi ställt, men vi vill även påpeka att alla intervjufrågor inte 

tagits helt från teorin eftersom viss teori tillkommit i efterhand. 

 

 

2.3 Reliabilitet och validitet 

 
Reliabilitet innebär att ett resultat av en undersökning blir samma vid upprepade mätningar. 

Det finns en del faktorer som spelar in på hur intervjun gestaltar sig. Dessa kan vara: om 

ledande frågor ställs, var intervjun hålls, hur den genomförs samt vem det är som intervjuar 

(Kvale, 2009). Vi är medvetna om att vår reliabilitet inte är så hög eftersom vi endast 

intervjuat två personer samt att olika intervjufrågor har använts. Dock blir reliabiliteten högre 

då vi inte ställt ledande frågor och varit två som intervjuat. Vår uppsats är inte jämförande 

eftersom att detta är ett projekt inom banken som har samma mål och värderingar. 

 

Med validitet menas att man mäter det som är avsett att mätas, samt att man använder 

informationen vid rätt tillfälle (Ejvegård, 2003). Vi vill mäta effekterna och fördelarna och 

nackdelarna med minskad kontanthantering.  

 

2.4 Kunskapsteoretisk inriktning 

 
Denna uppsats utgår från ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi vill skapa en förståelse för 

Swedbanks projekt och framhäva vilka fördelar och nackdelar det finns med ett kontantsmart 

samhälle. Inom den hermeneutiska kunskapsteorin finns det inte, till skillnad från i 
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positivismen, någon sanning. Man fokuserar istället på tolkning och förståelse, det handlar om 

innebörder i texter, handlingar och andra mänskliga aktiviteter. Hermeneutiken används oftast 

inom samhällsvetenskap, vårdvetenskap och humanvetenskap just för att det inte finns något 

rätt svar. Målet är istället att förstå människor i deras unika sammanhang därför är kvalitativ 

metod att föredra inom hermeneutiken (Starrin och Svensson 1994). 

 

Inom hermeneutiken ser man texten som ett meddelande och tolkaren som en mottagare. Båda 

bär med sig sina tolkningar av världen och mottagaren har en förväntning eller förförståelse 

av texten (han vet t.ex. genre). Medan mottagaren läser förändras hans förförståelse av textens 

olika delar, delen får sin betydelse av helheten och tvärtom, detta kallas den hermeneutiska 

cirkeln. En litteraturvetare kan alltså tolka ett litterärt verk genom att försöka förstå det mot 

bakgrund av det sammanhang som det skrevs (Hultén et al 2007). 

 

2.5 Källkritik 

 
Vi inser att det finns många kritiska faktorer med att använda sig av datakällor. Då det i 

dagsläget är ett omdebatterat och relativt nytt ämne finns ingen litteratur tillgänglig. Därför 

har vi använt oss av artiklar publicerade på Internet med högt nyhetsvärde. Dock är vi 

medvetna om att tryckfel och förfalskning kan förekomma, men vi har valt de källor vi anser 

pålitliga och som behandlar vårt ämne. De allra flesta webbsidor har en angiven författare.  

 

2.6 Metodkritik 

 
Kritiken som finns med besöksintervjuer är den så kallade halo-effekten som innebär att andra 

aspekter påverkar resultatet av intervjun, såsom intryck, intervjupersonens titel samt 

omgivningen. Det kan också vara så att samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade 

kan påverka resultatet på ett negativ sätt, detta kallas intervjuareeffekten (Hultén et al 2007). 

 

Problemen vi ser med vår metod är att våra intervjuer inte syftar till att ha jämförande svar 

mellan de olika respondenterna, vilket är det vanligaste för en kvalitativ studie. Dessutom har 

vi inte utgått från allmänhetens synvinkel och kan på så sätt verka vinklad ur Swedbanks 

perspektiv. 
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3. Teori 
 

Vår teoridel baseras på artiklar och grundläggande fakta om valda områden, som skall utgöra den 

grund vi sedan skall bygga vår empiri på. Vi har valt att kategorisera avsnittet i olika delar. 

 

 

3.1 Det kontantlösa samhället - en gammal vision 

Carl Menger är en österrikisk nationalekonom som redan 1871 skrev i sin bok Principles of 

Economics om hur och varför pengar uppstod. Menger menar att pengar blev resultatet av att 

byteshandeln förr var komplicerad på grund av att köpare och säljare ofta hade svårt att hitta 

varandra, byteshandeln skedde därför i flera olika led. För att lösa denna komplicerade 

situation uppstod något som var accepterat hos både köpare och säljare nämligen pengar i 

form av mynt (Menger 1892). Silver- och guldmynt började användas i handeln mellan 

Persien och Egypten redan 500 f Kr, eftersom det fanns behov av att varorna skulle värderas 

(Milld 2007). De första mynten i Europa kan spåras till Grekland efter Persien invasion 480 f 

Kr (Menger 1892). 

En form av kreditkortet har funnits sedan början på 1900-talet. Då i form av ett mynt med 

innehavarens kontonummer ingraverat som kunde användas som betalningsmedel i USA i 

större varuhus. I en artikel från 1967 belystes de rättsliga problemen med detta mynt när det 

gäller otillåten användning av stulet eller borttappat mynt samt butikernas ansvar att rätt 

innehavare använder myntet. På 1950-talet uppkom det som idag liknas med våra moderna 

kreditkort, det var Diners Club samt American Express som var innovationsledare på 

marknaden (Bergsten 1967). 

 

Problemen med otillåten kortanvändning och bedrägerier kvarstår än idag men de rättsliga 

problemen är åtgärdade eftersom att bankerna idag ersätter den utsatte. I dagens samhälle 

utförs bedrägerierna på så sätt att informationen från ett betal- eller kontokorts magnetremsa 

kan kopieras via så kallad skimming och på så vis få tillgång till kortet och möjlighet att göra 

köp och uttag. Skimmingen kan ske genom att bedragaren monterar olovlig utrustning i en 

bankomat och på så vis får tillgång till koden, eller att bedragaren byter ut kortterminalen i en 

butik. Kortbedrägeriet kan också gå till så att bedragaren skriver upp eller fotar av ditt 

kortnummer och cvv-kod när du lämnar ifrån dig kortet för betalning på till exempel en 

restaurang. En annan typ av vanligt bedrägeri är att bedragaren skickar e-post till bankkunder 

och ber dem lämna sina kortuppgifter (polisen.se). 
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Antalet anmälda kortbedrägerier minskade med över 34 procent från 2008 till 2009 (bra.se). 

Minskningen beror till stor del på att antalet kortterminaler som läser av chip istället för 

magnetremsa ökat. I årsskiftet 08/09 infördes en ny ansvarsfördelning som innebär att banken 

täcker upp för ett kortbedrägeri i butik om butiken har en chip-terminal. Annars måste butiken 

själva stå för kostnaden (Östgren, 2010). Svensk Handel hävdar dock att det finns ett stort 

mörkertal när det gäller kortbedrägerier på grund av att ansvaret på att anmäla brottet ligger 

hos kunderna och inte bankerna. Eftersom bankerna till stor del ersätter kortbedrägerier kan 

det leda till att när kunderna väl fått ersättning har de inte längre något för att lägga ner tid på 

att anmäla till polisen (Welander 2010).  

 

För att skydda dig mot kortbedrägerier ska du vara noga med att alltid skydda din kod och att 

aldrig förvara koden tillsammans med kortet för då får du heller ingen ersättning av banken. 

Ha inte för mycket pengar på kontot som är knutet till kortet utan för istället över efter som. 

Om du tycker att uttagsautomaten ser konstig ut, välj en annan och kontakta banken eller 

polisen. Spärra alltid ditt kort om du tappat bort det eller om det blivit stulet. Anmäl också till 

polisen (polisen.se). 

 

 

 

3.2 Farhågor inför det kontantlösa samhället  

 
Redan 2008 hävdade Riksbanken att det fanns för mycket kontanter i samhället och att 

kontantbetalningar kostar samhället 35 procent mer än kortbetalningar. Ett förslag då var att 

införa en avgift för kontantuttag i automat och att bankerna måste sänka kortavgifterna för 

handeln.(svt.se) I dagsläget ser även Svensk Handel detta som en lösning. Det kan dock bli 

svårt då en gammal överenskommelse säger att lönen skall kunna plockas ut utan avgifter 

(swedbank.se).   

 

Kontanters väg är lång och kostsam. Det börjar med att Riksbanken har kostnader för tryckeri 

och lager. Bankerna skall sedan beställa mynten och sedlarna från Riksbanken och det 

resulterar i kostnader för lokal, säkerhet, diverse maskiner, personal samt IT i depåerna. När 

pengarna sedan skall transporteras till bankerna medför det kostnader för transportföretaget 

såsom transport, personal, lager etcetera. För att bankerna sedan skall kunna erbjuda 

kontanthantering på kontoren till sina kunder krävs det personal, lokaler, säkerhetslösningar 

samt material. Uttagsautomaterna medför stora kostnader i form av laddning av kontanter, 
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samt avgifter som bankerna betalar till varandra när deras kunder tar ut i en annan banks 

automat, så kallade interchange fees. För privatpersoner finns inga direkta kostnader för 

kontanthantering, däremot kostar det att inneha ett uttagskort. Det finns också en implicit 

kostnad i form av utebliven ränta. Butikerna betalar för personal, lokal, kontantadministration 

i form av kassaavstämning, samt uppstår det kostnader för transport och insättning av 

dagskassorna. Allt detta kostar samhället cirka 11 miljarder per år, vilket motsvarar 0,5 

procent av BNP (Bergman et al 2008). 

 

Kostnaderna för kontanter används även som argument för att minska kontanthanteringen i 

samhället. Finansförbundet, Svensk Handel anser att det dessutom skulle minska rånen 

avsevärt (Smedenvall et al 2009). Rånen har blivit ett stort samhällsproblem de senaste åren. 

2008 ökade bankrånen till hela 110 stycken, mot motsvarande 30-40 tidigare år. Det placerade 

Sverige på en tredje plats inom EU över länder som ansågs vara mest utsatta för bankrån. 

Dock kan det noteras att bankrånen i dagsläget har sjunkit, medan butiksrånen ökat markant 

med 25 procent under 2009 (Stenfeldt 2010). Sedan vissa butiker infört slutna kassasystem 

har dock butiksrånen minskat igen under 2010 (bra.se). Eftersom att Riksdagen nu i mars 

2011 har beslut att utforma ett lagförslag om ett slutet kontanthanteringssystem i 

detaljhandeln (Riksdagsbeslut, 2010) är förhoppningen att butiksrånen kommer att minska 

ännu mer.  

 

När pengar fraktas mellan butiker, depåer och bankomater etcetera är risken stor att 

transporterna utsätts för rån, så kallade värdetransportrån. Sverige är ett av de länder i Europa 

där antalet värdetransportrån är störst till antalet. Länder som Storbritannien, Polen och 

Frankrike har fler antal rån men också större befolkningsmängd men om man jämför de 

nordiska länderna så är Sverige mest drabbat med stor marginal. Värdetransportrånen har inte 

ökat i Sverige de senaste åren, de har däremot blivit mer brutala och våldsamma. Inte minst 

med tanke på det stora helikopterrånet i Västberga 2009 (svt.se 2005).  
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Figur 2: Diagram över värdetransportrån  Figur 3: Diagram över rån 

Det är även vanligt att privatpersoner blir rånade ute på gatorna. Då är det förvisso inte bara 

kontanter man är ute efter utan värdesaker i form av mobiltelefoner etcetera. Personrån har 

varit väldigt aktuellt i Gävle de senaste åren, då staden har fler anmälda personrån än städer 

med liknande folkmängd 2010 (Rånge, 2010).  

 Folkmängd Anmälda rån 

Gävle 94 963 88 

Sundsvall 95 770 43 

Eskilstuna 96 621 58 
Figur 4: Tabell över personrån (Källa GD) 

 

 

Följderna av rån är inte endast en förlust rent ekonomiskt utan också en fråga om hälso- och 

arbetsmiljöproblem för de utsatta. Det handlar oftast inte om fysiska skador utan om psykiska 

besvär i form av ångest, posttraumatisk stress och depression. I en enkätundersökning som 

Handelsanställdas Förbund genomförde på 5000 medlemmar på 90-talet så svarade 7,2 

procent av de 1730 som besvarade enkäten att de blivit utsatta för rån. Nästan 20 procent av 

dessa hade symptom på posttraumatisk stress (kontantfritt.nu). Vilket innebär att man till 

exempel får minnesbilder från händelsen, har störd nattsömn, ångest eller irritabilitet och svårt 

att lita på andra människor (web4health.info). 

 

Som en åtgärd för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser med stor rånrisk genomförde 

Arbetsmiljöverket under våren 2010 en inspektion i mindre butiker runt om i landet för att se 

vilka åtgärder som skulle kunna göras (Hedlund och Linderholm, 2011). Som ett resultat av 

detta kom i mars 2011 ett riksdagsbeslut som innebär att en lag om slutet 

kontanthanteringssystem skall införas (Riksdagsbeslut, 2011). Dock har den ännu inte vunnit 

laga kraft. Systemet fungerar genom en automatisk box där både in- och utbetalningar görs. 
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Detta system är tänkt att minska rån i butikerna och på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö. I 

dagsläget finns det cirka 63 000 detaljhandlare, och de flesta av dem är mindre butiker. Efter 

en enkätundersökning som genomförts visade det sig att 29 procent av dessa redan har ett 

slutet system, men det är då främst mycket större butiker. För de mindre butikerna skulle det 

innebära en kostnad på minst 100 000 kr att installera ett sådant system. Det slutna 

kontanthanteringssystemet har ingen given plast på den negativa sidan över problem med ett 

kontantlöst samhälle, men för de mindre butikerna medför det så stora kostnader att inte alla 

skulle överleva på marknaden (Sandström 2011). När beslutet vinner laga kraft vill en del 

parter att det skall det skall finnas två utvägar för de som inte kan bära denna kostad. Det ena 

är att det inte skall vara en tvingande lagstiftning och det andra är att det skall finnas 

möjlighet till en eventuell dispens, vilket innebär andra säkerhetsåtgärder än det slutna 

kontanthanteringssystemet (bolagsfakta.se). 

 

Även penningtvätt och finansiering av den svarta marknaden är en viktig punkt i kampen för 

minskad kontanthantering (Smedenvall et al 2009) som i ett led att försöka stoppa detta har 

SEB under våren beslutat att förbjuda förvaring av kontanter i bankfacken på deras kontor. 

SEB hänvisar detta beslut till penningtvättslagen som säger att banken är skyldig att ställa 

vissa frågor vid insättningar och detta kan inte kontrolleras vid kontantförvaring i bankfack 

(seb.se 2011) Penningtvätt innebär att svarta pengar från olaglig verksamhet förs in i systemet 

och blir vita. Det kan ske genom att banker och butiker används som penningtvättare när man 

sätter in pengar eller betalar med kontanter. När pengarna väl är inne i systemet i ett land kan 

man lätt göra transaktioner över nationsgränserna (penningtvatt.se). Det är svårt att uppskatta 

hur mycket pengar som tvättas. 1998 rapporterade Internationella valutafonden att mellan 2-5 

procent av världens BNP tvättas per år. Då motsvarade det cirka 600 miljarder USD 

(Vaithilingam et al 2009). I Sverige återfinns att två tredjedelar av alla kontanter i den svarta 

ekonomin (Stenfeldt 2010). 

 

För att förhindra öppen penningtvätt infördes 15 mars 2009 en ny penningtvättslag i Sverige 

som bl.a. ska hjälpa banker att bekämpa olagliga insättningar och terrorismfinansiering. I 

korthet innebär den nya penningtvättslagen att banken måste göra en bedömning av risken för 

att användas för penningtvätt. Lagen ställer höga krav på att banken har god kunskap om sina 

kunder och deras bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även 

med kundens olika transaktioner. Banken har en skyldighet att fråga efter giltig ID-handling 

och om bankmannen inte förstår syftet med transaktionen kan han kräva underlag i form av 
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till exempel kvitton. Annars har bankmannen rätt att neka transaktionen. Den enskilde 

banktjänstemannen kan bli straffad om lagen inte följs (penningtvatt.se). 

 

Ett annat aktuellt ämne som berör det ovanstående är att Finansinspektionen nu slagit fast att 

telefonoperatörer som förmedlar betaltjänster som till exempel betalning vid kollektivtrafik 

och parkeringsautomater, nu måste kunna redovisa vart pengarna kommer ifrån, det innebär 

att man inte längre ska kunna betala med ett oregistrerat kontantkort. Detta är en tolkning av 

penningtvättslagen samt de EU-direktiv som finns angående betaltjänster (mobil.se). 

 

 

Belgien har redan börjat anamma utvecklingen med att gå mot ett mer kontantlöst samhälle. I 

en studie har de kartlagt respondenternas vilja till att gå mot en mer elektronisk 

betalningsmiljö. Viktiga komponenter i denna studie har varit respondenternas ekonomiska 

kunskaper, socio- och demografiska egenskaper, benägenhet att motta ny teknologi och 

faktorer som kan spela in på olika betalningsalternativ. Det viktigaste har varit att få svar på 

synpunkter på bland annat betal- och kreditkort samt elektroniska pengar. Belgien utvecklade 

redan 1995 ett kontantkortssystem kallat Proton som användes flitigt de efterföljande åren. 

Det är ett chip-kort som har ett förbetalt och lagrat värde och som kan användas för små 

betalningar i flera affärer. Uttagsautomaterna skall fungera att både ta ut kontanter men 

samtidigt skall Protonkortet kunna laddas på. De senaste åren har Potronkortet i stor 

utsträckning ersatts av betal- och kreditkort liknande de vi har i Sverige idag (Loix et al 

2005). Privatpersoner kan både i Sverige och Belgien välja mellan kredit- och betalkort. 

Dessa olika kort medför olika kostnader, men användandet kostar ingenting. Kostnaden för att 

inneha ett kreditkort kostar mer per år än ett betalkort. Problem att erhålla bankomatkort finns 

dock, det kan vara till exempel att man saknar inkomst, har betalningsanmärkningar eller på 

annat sätt missköter kortanvändningen, eller också att man är asylsökande och inte innehar 

svenska identitetshandlingar. En räntekostnad kan uppstå för innehavaren av ett kreditkort 

beroende på när skulden betalas (inom 30 dagar – utan räntekostnad). Butikerna betalar för 

kortterminalerna samt en avgift till banken när kunderna handlar med kort. Denna avgift kan 

uppskattas till cirka 1-1,95 kr per kortköp (swedbank.se). Tidigare var det vanligt att många 

butiker tog ut en avgift för kunderna när de handlade med kort under 50 kr, men sedan 1 

augusti 2010 är detta förbjudet enligt lag (svenskhandel.se). Det finns två typer av 

elektroniska pengasystem för kortbetalning, online och offline. Online-systemet innebär att 

när du handlar med kortet måste butikens kortterminal vara direktuppkopplad för att kortet 

ska fungera. Systemet är relativt skört eftersom det krävs att bankens system alltid ska 
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fungera, till exempel ett elfel hos banken innebär att det vid den tidpunkten inte går att ta ut 

pengar eller handla med ett online-kort. Fördelen med online-systemet är att transaktionen 

verifieras av banken vid samma tidpunkt som köpet görs, affären avslutas direkt. Offline-

systemet är inte beroende av att direktuppkopplingen alltid fungerar eftersom betalningen 

kontrolleras av både butiken och banken efter att transaktionen skett. Detta gör det möjligt att 

spendera samma pengar flera gånger innan transaktionen genomförts (Eslami et al 2010). Visa 

och MasterCard är exempel på offline-kort. Offline-systemet har också andra fördelar 

gentemot online-systemet, bland annat att det är lättare att upptäcka dubbeltransaktioner och 

att det är mer anonymt, det vill säga att varken butiken eller banken kan identifiera 

kortinnehavaren, om det är ett lagligt köp. Ökningen av kortbetalningar har dock lett till att 

kravet på säkerhet och anonymitet har höjts, för att kunna möta dessa krävs en utveckling av 

systemen världen över, vilket medför en utmanande uppgift (Ibid). Utvecklingen måste vara 

förenlig med lagar och policys i olika länder vilket kan göra det svårt att bygga ett gemensamt 

system som möter både säkerhetskrav och integritetsteknik (Peha et al 2004). 

 

3.3 Vem accepterar och vill ha det kontantlösa samhället? 

 

Transporteringen av sedlar och mynt har en stor negativ miljöpåverkan. Pengarna fraktas 

dagligen mellan banker, butiker, uttagsautomater och depåer. Bilden nedan visar på att det 

förekommer 5 transporter inom kontanthanteringen (swedbank.se) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Miljökretslopp 
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Vid kortbetalning i bilden nedan, sker inga transporter och miljön påverkas ytterst lite. 

 

 

 

 

 

Figur 6: Kortbetalning 

 

Swedbank står själva för att det släpps ut 700 ton koldioxid per år (swedbank.se), vilket 

motsvarar utsläpp från cirka 240 personbilar (naturvardsverket.se). Även tillverkning av 

pengar kräver mycket energi och skadliga kemikalier (Ibid). Projektet följer olika tidsplaner i 

olika delar av Sverige och i Gävle inleds det hela i början av 2011 med att dagskassorna över 

disk helt tas bort samt att personalen skall utbildas i hur man lever utan kontanter. De skall 

dessutom genomgå individuella samtal angående ett förändrat arbetssätt samt att detta 

kommer att innebära nya yrkesroller för de allra flesta. Personalen sätts sedan under våren på 

prov i en tävling som innebär att man skall vara så kontantfri som möjligt i en hel månad. 

Tävlingen inleds med en kick-off för personalen vilket är startskottet för hela projektet. Under 

maj månad kommer det att finnas extra bankvärdar på kontoren som är utsedda av 

Arbetsförmedlingen och är en del av Swedbanks tidigare projekt Unga Jobb som innebär att 

arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år får chansen att prova på arbetsmarknaden. Ungdomarna 

ska hjälpa till med att informera om ‖Kontantsmart‖ och vilka lösningar som kommer att 

finnas istället för kontanter. De kommer dessutom att demonstrera olika produkter och tjänster 

samt hur de fungerar, som till exempel internetbanken och telefonbanken. Samtidigt kommer 

affischering att ske ute i samhället angående ‖Tryggare stad‖, vilket innebär ett samarbete 

mellan bankerna, handeln och polisen, där man tillsammans vill uppmana allmänheten om att 

bli mer kontantsmarta och på sätt skapa en tryggare stad. Målet är att få bort > 250 miljoner 

kronor i kontanter. Projektet kommer att offentliggöras med en pressrelease till massmedia i 

mitten på juni. Projektet innebär också att Swedbank i Gävle tar bort all sin kontanthantering 

vid årsskiftet (informationsmaterial från Swedbank). 

 
I andra delar av världen pågår liknande projekt och i Australien ett ganska futuristiskt sådant 

som innebär att man i framtiden skulle kunna använda microchip, sådana som tidigare testats 

att opereras in under huden på människor, för att kunna användas som identifikation och 

datalagring. En undersökning på 523 av Australiens revisorer har gjorts för att testa om detta 

Betalning Pengar förs över 

till butiken 
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skulle kunna vara något för framtiden. Syftet att använda just revisorer var för att det skulle 

underlätta i deras arbete att kontrollera transaktioner gjorda av både företag och enskilda 

individer. Chipet skulle sitta i handleden och fungera som en scanner när man till exempel 

handlar i en affär och skulle sedan vara uppkopplat via satellit till ett datasystem uppdaterar 

saldot i realtid. Även lösningar på att kunna överföra pengar till andra individer skulle fungera 

på liknande sätt. Detta system skulle ersätta all form av kontant betalningssystem i framtiden. 

Endast 13 procent av de deltagande revisorerna var positiva till att detta skulle fungera i 

praktiken (Young 2007).  

 

 

3.4 Mannen på gatan  

 
I dagens samhälle finns många olika betalningsalternativ såsom internetbetalningar, 

mobilbetalningar, kredit- och betalkort som finns som substitut till kontanterna. Både staten, 

banker och handel uppmuntrar till kontantfria transaktioner (Khan et al, 2009). Det är dock 

inte helt problemfritt på alla ställen, utan vissa situationer förutsätter att kontanter finns 

tillhanda. Exempel på detta kan vara loppmarknader, när barnen skall samla till olika projekt i 

skolan, fikakassan på idrottsevenemang samt torghandeln.  I dagsläget finns ingen lösning på 

detta (finansforbundet.se). 

   

I en artikel från Nya Zeeland hävdar man dock att det kan vara svårt att ersätta kontanter helt 

med elektroniska betalningar eftersom människan gärna ser pengar som något konkret, som 

har ett materialistiskt värde på ett känslomässigt plan och att fysiska pengar påverkar våra 

föreställningar. Den bakomliggande orsaken är att handel med mynt och sedlar skapar en 

medvetenhet om att något av värde byts ut. Vid elektroniska betalningar finns det risk att 

människan på ett mentalt och emotionellt plan inte uppfattar pengarnas värde på samma sätt 

(Khan et al 2009). 

 

I USA tenderar människor att betala för sina varor på olika sätt beroende på hur mottaglig 

man är för ny teknologi och hur bra tillgång man har till den. Även summan på betalningen 

påverkar vilket betalningsmedel vi väljer (Klee 2003). Undersökningar har visat att 

transaktioner mellan $5- 20 betalas med kontanter. Därefter ökar användandet av checkar och 

kreditkort markant, medan kontanter används i väldigt lite utsträckning (Swartz et al 2004). I 

Sverige är den magiska gränsen 60 kronor för ungdomar och 173 kronor för pensionärerna när 

det gäller att gå över från kontanter till kort (kontantfritt.nu). Checkar används inte alls i 
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Sverige längre (swedbank.se). I Österrike har en undersökning om människors uttagsbeteende 

gjorts och hur det tillsammans med ökningen av elektroniska betalningar påverkar efterfrågan 

på kontanter i samhället och hur det på sikt skulle kunna påverka penningpolitiken i landet. 

Slutsatsen som kunde dras av detta är att efterfrågan på kontanter i Österrike har minskat med 

sex till sju procentenheter mellan år 2000 och 2003 och kommer förmodligen att fortsätta göra 

så. Det kan dock påpekas att kontanta transaktioner fortfarande utgör över 70 procent av alla 

betalningar värdemässigt. Detta tros inte ha så stor inverkan på penningpolitiken i framtiden 

(Mooslechner et al, 2004). 

 
 

3.5 Effekter av minskad kontanthantering 

 

Det är inte enbart rånrisken, miljöpåverkan och kostnaderna för samhället som kommer att 

minska av att kontanthanteringen i samhället minskar. I en mikroekonomisk undersökning 

gjord i USA kan man också påvisa att minskningen av kontanter och checkar samt ökningen 

av kortanvändning, främst kreditkort, ger en ökad välfärd. När kostnader och förmåner läggs 

samman och både banker, handlare och konsumenter är inräknade visar det på att kortet är det 

mest lönsamma betalningsalternativet i de allra flesta fallen (Swartz et al, 2004).  

 

Det är mestadels i västvärlden som debatten om ett kontantlöst samhälle är aktuell eftersom 

det ofta krävs ett välstrukturerat samhälle och en utbyggd teknologi för att kortbetalningar 

både ska vara effektiva och säkra. I ett land som Indien där samhället inte är uppbyggt på 

samma sätt och där många människor lever på landsbygden kan det vara svårt att minska 

kontanthanteringen. I ett projekt från Indian Institute of Technology föreslås därför ett 

alternativt betalkort som inte ställer samma krav på konsumenten som ett vanligt bankutfärdat 

kort. Kortet är inte knytet till en viss bank och det är uppladdningsbart. Det ska dessutom gå 

att användas i de flesta butiker. Denna möjlighet skulle vara ett stort steg i rätt riktning för 

Indien där 95 procent av alla transaktioner fortfarande görs med kontanter (Das et al, 2010).  
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4. Empiri 

 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Vi bygger intervjufrågorna i empirin på den 

grundläggande teorin av ett kontantlöst samhälle. Den första intervjun belyser frågeställningar kring 

minskad kontanthantering i samhället och den andra intervjun fokuserar mer på Swedbanks projekt.  

 

 

4.1 Intervju med Elisabeth  

 
Finn det någon plan för sänkta avgifter för kort och så vidare? 

I och med att vi har paketeringar för många av våra tjänster har vi sett över prisstrategin och i 

dagsläget ser vi inte det behovet. 

 

De som inte kan få kort då? Såsom flyktingar, folk med betalningsanmärkningar? 

Detta är ett svårlöst problem och i dagsläget finns det inga klara lösningar på hur vi skall gå 

tillväga med detta. Det är också en fråga som vi kommer att arbeta med löpande nu innan 

detta skall bli offentligt och vi hoppas finna en lösning innan. Vi har ju ett online-kort, 

Maestro, som inte ställer lika höga krav på innehavaren men som också har begränsningar när 

det till exempel kommer till e-handel.  

 

Hur kommer banken arbeta för att säkra att betalningar fungerar även om tekniken inte 

fungerar? 

Alla betalterminaler håller på att bytas ut. Det skall endast vara terminaler som fungerar med 

chip. Ett projekt runt offline och online betalningar är på gång, så att det aldrig skall kunna gå 

att ta ut pengar som inte finns på kortet. Vilket kan vara ett av de största problemen om 

systemet inte fungerar som det ska.   

 

Hur ska man kunna öka säkerheten mot kortbedrägerier och skimming? 

När det gäller skimming på uttagsautomater så ska de flesta automater bytas ut eftersom de är 

gamla och de behöver bli säkrare. I och med att vi kör på den här kampanjen ‖kontantsmart‖ 

och även samarbetar med andra banker i denna fråga så har det bildats ett nytt bolag som heter 

‖Kontanten‖. I det samarbetet ska vi tillsammans med de andra bankerna strategiskt placera 

bankomaterna så att det inte finns för många inom samma område. Det behövs ju till exempel 

inte tre stycken här utanför och en på andra sidan gatan. Med tanke på hur mycket kort som 

används så är det relativt lite bedrägerier i jämförelse. Ett argument för att använda kort 

istället för pengar är ju också att blir man utsatt för bedrägeri så får man ersättning från 
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banken medan om du tappar eller blir bestulen på dina kontanter så är de ju borta. Vi och de 

andra bankerna kommer att byta ut uttagsautomater som inte läser av chip. Det kommer även 

gälla betalterminaler som butikerna använder, magnetremsan skall inte längre användas utan 

bara chip. På senare tid har det dessutom blivit säkrare med e-handel då att handla med kortet 

på internet medför att en säkerhetsfråga samt lösenord måste fyllas i för att köpet skall gå 

igenom, så kallat Verified by VISA. För att allt skall fungera så som vi vill och tänkt krävs det 

att tekniken alltid fungerar och är pålitlig. 

 

Hur ser du på det nya riksdagsbeslutet angående ett slutet kontanthanteringssystem? 

Samhället har till viss del blivit mer medvetet om vilka risker kontanterna medför i och med 

beslutet riksdagen tog i början på mars, vilket är en fördel för oss då det ger oss ett stöd från 

handeln i projektet. Men och andra sidan kan det bli en allt för stor kostnad för småhandlarna 

vilket skulle leda till att butikerna inte kan acceptera kontanter alls och endast acceptera 

kortbetalningar. 

 

 

Hur skall man lösa kontantlöshet vid till exempel klassinsamlingar, loppmarknader, 

idrottsföreningars fikakassor med mera? 

Ja vårt mål med detta projekt är inte att samhället helt skall bli kontantlöst. Utan istället har vi 

en färdig lösning där parterna kan samla in pengarna i påsar och lämna dem i en servicebox 

tillsammans med kontanterna och ett kontonummer. Detta kommer att vara en paketerad 

lösning när det inte längre är möjligt att sätta in pengarna över en disk. Men om samhället helt 

skulle bli kontantfritt finns ännu ingen lösning på detta. Om bankerna driver på att bli mer 

kontantsmarta tror de att en utveckling kommer att ske i samhället.  

 

Hur kommer minskad kontanthantering påverka personalen på bankerna? 

Vi ser ingen initial minskning av personalen i och med att den manuella kontanthanteringen 

minskar. Istället kommer personalen att satsa på rådgivarroller. De ekonomistudenter som 

kommer från högskolorna idag ser inte en framtid i att arbete med kassa/kundtjänst utan är 

skolad till att bli rådgivare. Detta kommer leda till större möjligheter att träffa kunderna samt 

erbjuda dem bättre service i form av placeringar och så vidare. Kontanterna kommer inte 

generellt leda till personalminskning utan snarare omplaceringar och omflyttning inom 

banken.  
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Vad skall ert fokus ligga på i framtiden om de dagliga kunderna försvinner som bara 

besöker banken för insättningar? Hur skall ni upprätthålla relationen och kontakten med 

dem? 

Vi kommer bättre att kunna identifiera kundernas behov vilket leder till bättre service så kallat 

servicelöfte, som innebär att vi kontaktar kunderna en gång per år och frågar om de är 

intresserad av att träffa oss antingen på kontoren eller om de vill bli kontaktad via telefon. 

Dessutom är det så att kassorna kommer att finnas kvar så att kunderna kan göra elektroniska 

överföringar och betalningar ändå, men kassorna kommer ej att innehålla några kontanter. Vi 

vill inte se en förflyttning av kunderna från kassan till att istället ta ut i uttagsautomaterna, för 

då har vi bara flyttat problemen, utan syftet med projektet är att få människorna mer 

kontantsmart och använda kortet i större utsträckning. Vi arbetar utefter ‖Välkommen in 

under eken‖ där vi ser att allting börjar från rötterna så därför skall vi ta hand om våra kunder 

och vårda dem redan från början. 

 

Tror ni att kunderna kommer att uppfatta er som en bank som bara försöker tjäna pengar 

eller en bank som försöker vara innovationsledare i framtiden? 

Miljön och säkerheten är det drivande argumenten vi har, men vi vill inte sticka under stol 

med att vi är ett vinstdrivande bolag med krav från våra aktieägare som kräver att vi skall 

tjäna och dra in en viss del Kontanterna i sig är ingen vinstaffär för någon så att ha utbildad 

personal som bara gör insättningar och uttag är onödigt, när de istället skulle kunna arbeta 

med att öka intäkterna genom rådgivning och sälja in våra produkter. Genom att vi vill göra 

kunderna kontantsmart ger det ett ändrat beteende som på sikt leder till minskad 

kontanthantering och därmed minskade kostnader för både samhället men också för banken. I 

dagsläget kostar det banken pengar om dennes kund gör ett kontantuttag i en annan banks 

uttagsautomat.  

 

 

Vilka stimultanåtgärder finns, som kan hjälpa till att folk slutar använda kontanter? 

Vi håller på att tar fram förslag på det så att kunder som är kontantsmarta och använder kort 

på det sätt vi vill och som är bra för miljön och säkerheten kommer att belönas. Till exempel 

att man får lägre pris på paketlösningar av våra produkter men också att du som inte vill vara 

kontantsmart får betala för det, till exempel genom avgifter på kontantuttag. 
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4.2 Intervju med Ingela Bergh 
 

Berätta om ”Kontantsmart”, början till slut. 

Det finns många viktiga komponenter som skall finnas med. Det handlar inte enbart om att 

skapa förståelse för allmänheten och kunderna utan vi skall börja med våra egna, alla 

anställda. Detta projekt är en del i utvecklingen av regionens verksamhet. För kunderna skall 

vi: beskriva förbättringen för dem, vara tydlig med varför vi gör det och visa på att vi får mer 

tid för att diskutera deras affärer. Medarbetarna: förklara varför vi gör det, hur vi tänkt och när 

detta skall ske. Det viktigaste är att alla känner delaktighet, engagemang och trygghet. Vi vill 

även att alla får stöd i denna process och att vi på bästa sätt skall kunna svara på kundernas 

frågor. Ägarna: vi skall leverera i tid och skapa en långsiktigt förbättrad lönsamhet. 

Samhället: vi skall ha en tydlig kommunikation, rätt information och vi skall påvisa vad vi 

bidrar till inom områden som miljö, säkerhet med mera. Innan vi kan offentliggöra för 

allmänheten börjar vi med personalen, detta gör vi genom utbildning samt en kontantfri 

månad i maj-juni. Affischering angående ‖Tryggare stad‖ är tänkt att nå ut till allmänheten 

under maj och framåt. Detta är ett samarbete mellan Swedbank, polisen och svensk handel där 

syftet är att få Gävles invånare att bli mer medveten om vilka risker det finns med att inneha 

kontanter, samt hur man kan göra för att bli mer kontantsmart i vardagen. Någon gång efter 

det kommer våra bankvärdar, unga jobb att finnas ute på kontoren för information om hur 

man bli mer kontantsmart. En pressreales kommer nå ut till media i mitten på juni och sedan 

är det tänkt all manuell kontanthantering skall vara borta vid årsskiftet i Gävle. Vi vill inte gå 

ut med information om projektet innan allt är färdigt just för att vi vill vara pålästa och vi vill 

kunna nå ut slagkraftigt. Därför är det viktigt att alla delar är klara innan det offentliggörs. 

Hur startade projektet från början? Någon speciell händelse? 

Problemen i samhället med rån har alltid funnits, sedan har vi den stora frågan angående 

miljön. Eftersom vi är den enda miljöcertifierade banken vill vi ta vårt ansvar gentemot miljön 

och samhället. Bollen sattes i rullning av vår VD Michael Wolf när han började fundera på 

vad vi kunde gör för att skapa mervärde för kunderna. Detta har varit en fundering som har 

följt med oss i många år. Vi anser inte att det är att ‖ge‖ kunderna kontanter, utan vill kunna 

erbjuda mycket mer. Det här projektet kommer att ge oss det vi behöver, och det är tid. 

Nästan sjuttio procent av vår personal har gått åt till att bemanna fronten. När detta förslag 

sedan kom ner till vår nivå fick kontorscheferna tycka till om vi verkligen skulle försöka 

genomför detta projekt. Det har i dagsläget blivit mycket mer osäkert för många parter att 



23 

 

hantera kontanter till exempel för handeln samt för oss att ha kvällsöppet. Rån i samhället är 

väl den egentliga orsaken till att detta blev aktuellt. I dagens samhälle är det lite omodernt att 

springa runt med kontanter. Vårt främsta fokus skall ligga på att skapa mervärde för kunden, 

men även också för medarbetarna. Sedan kan det påpekas att det skapar mer lönsamhet för 

alla berörda parter, banken får bättre lönsamhet vilket leder till att aktieägarna blir nöjda, 

medarbetarna får ägna sig mer åt kunderna och göra roligare saker, och kunderna slipper köa 

när kontanthanteringen tas bort och de får bättre hjälp med sina affärer.  

Vad gör att ni kommer utmärka er från de andra bankerna? 

Som jag tidigare nämnt är vi den första miljöcertifierade banken, vi tar vårt ansvar gentemot 

samhället och utmärker oss på så sätt.  

Vilken lagstiftning tycker du måste finnas till stöd för detta? 

Det kommer inte vara möjligt att ta bort kontanterna helt, då måste alla affärer ha en 

betalterminal. Swedbank kommer att minska den manuella kontanthanteringen på kontoren, 

men vi tror inte att samhället blir helt kontantlöst under överskådlig framtid. Omtanken om 

miljön och säkerheten för de anställda, kunderna och samhället är stort. Tillsammans med den 

höga samhällskostnaden är de direkta orsakerna till att vi minskar kontanthanteringen i 

samhället. Vi skall så långt det är möjligt, göra det enkelt för våra kunder att använda mindre 

kontanter.  

Hur stämmer ”kontantsmart” med era värderingar; Öppen, enkel och omtänksam? 

Det stämmer in alldeles utmärkt. Öppen är vi i och med att vi kommer bland annat att 

affischera och informera samhället om detta. Omtänksam är vi i allra högsta grad då vi värnar 

om våra kunder, vi anser inte att det är säkert för bland annat våra pensionärer att bära runt på 

en massa kontanter. Det är inte omtänksamt att låta bli att informera våra ungdomar, om att 

gör de ingenting åt sin framtida pension kommer det innebära vissa saker beroende på hur 

mycket tid de lägger ned. Det är inte omtänksamt av oss att inte fråga eller att ha tid för 

rådgivning och kunna erbjuda bästa service när det gäller lån, placeringar, räntor, pension 

etcetera. Detta projekt kommer att skapa en bättre kundrelation då varje kund kan få mer tid 

från oss på banken. 

Vi är öppna när vi talar om att vi skall göra detta och varför vi gör det. Vi är omtänksamma 

som tar ansvar för att kunderna har de bästa lösningarna och att vi talar om för dem vilket det 

bästa skulle vara för dem, sen väljer de såklart själva vilket de vill satsa på. Enkla är vi i det 

nya arbetssättet detta medför. Det skapar trygghet för kunderna och medarbetarna, det är 
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miljövänligt på så sätt att vi kommer att kunna minska transporteringen av kontanterna. Det är 

lönsamt för samhället då detta medför minskade kostnader i form av minskad 

kontanthantering samt såklart transport. Det är inte svårt att genomföra detta, utan det svåra 

kommer vara att skapa förståelse för varför vi gör det. Det kräver otroligt mycket av oss på 

banken och vi måste se till att vara otroligt förberedda, det är därför vi vill gå ut med allt 

samtidigt. Det som är viktigast är att få kunderna att tänka efter, behöver jag verkligen 

kontanter. I vissa fall accepteras inte kort, men det är vår uppgift att se över lösningar på 

detta.  

Vilka är de främsta argumenten till detta projekt? 

Som vi ser det är det rånrisken, miljöaspekten samt kostnaden för samhället att hantera 

kontanter som är de största argumenten. 

De frågor som vi i dagsläget vet att kunderna vill ha svar på och som vi kan argumentera för 

är: 

? Du vill ha kontanter i plånboken 

! Passa på att ta ut pengar på ditt bankkort när du handlar i affären, Du kan naturligtvis också 

ta ut pengar i uttagsautomater, men det är inte lika kontantsmart för då ökar mängden 

kontanter ute i handeln.  

? Du ska betala räkningar 

! Enklast betalar du dina räkningar i internetbanken. Har du ingen dator kan du istället betala 

dina räkningar med giroblanketter, som du fyller i hemma och postar. 

 

? Du ska sätta in pengar på någon annans konto i Swedbank 

! Gör dina överföringar via internet-, telefon, eller Mobilbanken. Där är det öppet jämt. Skaffa 

tjänsterna på närmaste bankkontor. 

 

? Du har fått en utbetalningsavi 

! Sätt in pengarna på ett konto direkt. Då får du ränta på pengarna tills du behöver använda 

dem. 

 

? Du ska ge bort pengar i present 

! Ta ut pengar i affären när du handlar eller välj att ge bort ett presentkort från banken istället. 

Du kan beställa bankens presentkort på närmaste bankkontor.  
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Vi uppmuntrar även företagarna att minska kontantmängden i samhället. Vi vill att de skall 

informera sina kunder arr betala med kort och att de skall erbjudas att ta ut pengar där om den 

möjligheten finns.  

  

Vilken första uppfattning tror du kunderna får och hur tror du de kommer att bemöta er? 

Som med allt så tycker alla olika, vissa kommer att vara positiva medan det behövs längre tid 

för andra att ta i detta. Vi kommer att prata med alla våra kunder som är inne på banken 

oavsett om de har tagit kölapp eller inte. Det underlättar också att vi kommer ha ‖unga jobb‖ 

ute på golvet för att informera och visa hur kontanterna kan ersättas. Vi skall kunna visa för 

våra kunder att såhär betalar du räkningar via Internet, såhär använder du våra andra tjänster 

såsom telefonbanken och med ett betal- bankomatkort har du dessa fördelar. Om vi kan visa 

först hur man går tillväga är det lättare att få kunderna att förstå och sedan våga prova hemma, 

istället för att de skall förlora tid till att åka ned till banken för att genomföra en överföring.  

Hur och vad skall ni göra för att behålla förtroendet hos kunderna? 

Vi vill inte direkt tro på att det skulle kunna leda till minskat förtroende, men om det skulle 

hända gäller det att vi fånga upp dessa kunder och tillvaratar deras intressen i form av en 

eventuell uppföljning. Många gånger kan det handla om att man är rädd för nya saker eller 

rädd för förändring. Det vikigaste för oss på banken är att vi måste vara empatiska, vi måste 

förstå att varje kunds behov och situation ser olika ut. Vi skall vara närvarande och visa att vi 

är trygga i oss själva samt i projektet, och viktigast av allt att vi tror stenhårt på detta. Annars 

är det svårt att förmedla det vidare. Dessutom vill vi kunna erbjuda lösningar till sådant som 

kan bli svårt att inte använda kontanter. Swedbank tror att några lösningar skulle kunna vara 

betalning med kort vid kollekt, klippkort till fikakassan, löneavdrag för insamlingar på jobbet, 

skolklasserna kan göra överföringar via internetbanken. Sms-betalningar ser vi som en 

framtida lösning och något som vi vill göra möjligt.   Denna lösning skulle möjliggöra 

överföringar pengar till varandras konton. Presentkort kommer finnas tillgänglig på kontoren 

att kunna ge bort som present istället för kontanter. Spargrisarna syfte kommer dock att 

försvinna. Men möjligheten att köpa fonder eller öppna sparkonto för att ge bort som present 

finns fortfarande. Någon form av give-away kommer ersätta spargrisen, kanske ett gosedjur 

eller liknande.  

 



26 

 

Vad kommer ni göra åt att kunderna tar ut pengar i uttagsautomaten eller rundar upp i 

butikerna? 

Vi kommer överhuvudtaget inte att prata om automaterna något. Vi kan se kundernas mönster 

och beteende via deras kontoutdrag. Vi kommer istället att informera om ‖Kontantsmart‖ och 

att det är bättre på många sätt att använda kortet. Om kunden behöver kontanter skall de 

såklart kunna runda upp i butiken, vilket är säkrare för dem då de inte behöver gå till en 

uttagsautomat.  

 

Vilken nackdel kan du se med minskad kontanthantering? 

Den enda nackdelen jag kan se är att det kanske kan försvinna yrkesroller på grund av det.  

 

 

Vad innebär detta projekt för de anställda? 

Individuella samtal med anställda om förändrat arbetssätt i och med eventuell ny yrkesroll 

kommer att ske. Vi kommer att tillvarata deras intressen och planera för ett nytt område att 

arbeta inom. 
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5. Diskussion 

 
I detta kapitel kommer teorin och empirin att diskuteras. Diskussionen kommer att byggas upp efter 

samma modell som teorin och följa samma struktur.  

 

 

Farhågor inför det kontantlösa samhället 
 

Rån och säkerhet är ett av de främsta argument Swedbank använder för att minska 

kontanterna i samhället och enligt Ingela är det en av de huvudsakliga orsakerna till 

‖kontantsmart‖. Vi ser detta som en fördel för banken, då rånrisken mot dem helt kommer att 

försvinna. Varken vi eller Ingela tror att kontanterna kommer att försvinna helt från samhället, 

därför kommer rånrisken fortfarande att kvarstå mot privatpersoner, butiker samt 

värdetransporter. Ingela påvisar dock att rånen mot värdetransporter kommer att minska då 

det kommer att finnas mindre kontanter i depåerna samt att det kommer att transporteras 

mindre kontanter mellan uttagsautomaterna och butiker. Vi anser att personrån är ett stort 

samhällsproblem som måste lösas på ett annat sätt, eftersom att kontanter fortfarande kommer 

att finnas kvar, och rånarna kommer att vara ute efter andra värdesaker såsom mobiltelefoner. 

Som vi visar i figur fyra i teorin så har Gävle varit väldigt utsatt för dessa rån de senaste åren. 

För att kunna minimera rånrisken anser Elisabeth att en eventuell lösning skulle kunna vara 

att införa en avgift för kontantuttag i uttagsautomaterna, för att inte riskera att förflytta 

kunderna från bankkontoren till uttagsautomaterna. Även Svensk Handel ser detta som en 

lösning för att minska kontantuttag. Vi tror dock att detta bli svårt eftersom det finns en 

gammal överenskommelse som säger att lönen skall kunna plockas ut utan avgifter 

(swedbank.se). Vi ser på detta förslag ur två olika perspektiv, det ena är att det kan få en 

positiv effekt i form av att det kan bli kostsamt, men det förutsätter också att det går att betala 

med kort överallt. Som läget är just nu måste inträden betalas med kontanter på vissa krogar. 

Det andra är att det kan få en negativ effekt av att man samlar alla uttag till ett enda stort 

uttag, gör att mer kontanter florerar i samhället. Som en lösning för butikerna så har en ny lag 

om slutet kontanthanteringssystem beslutats. (Riksdagsbeslut 2010). Detta tror vi 

förhoppningsvis kommer leda till att även rånrisken mot butiken minskar i och med att 

kassapersonalen inte kan påverka kassasystemet och mata ut kontanter manuellt. Det finns 

dock risk att många småhandlare inte har råd med kassasystemsinvesteringen som kostar 

minst 100 000 kronor (Hedlund et al 2011). Elisabeth är positiv till införandet men tror detta 

kan leda till att butiker måste slå igen eller endast acceptera kortbetalning. Om vissa butiker 
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endast kommer att acceptera kortbetalningar kommer det i sin tur leda till problem för de 

personer som på något sätt inte har möjlighet att erhålla kort till exempel på grund av 

betalningsanmärkningar eller asylsökande. Elisabeth påpekar då att för dem kan det bli 

aktuellt med ett Maestro som är ett onlinekort. Detta kort har vissa begränsningar till exempel 

att det ej går att handla med på Internet, på vissa Taxibolag och inte på alla ställen utomlands. 

Kortet förutsätter att butiken ligger online mot banken för att det skall kunna användas. Som 

vi tidigare skrivit om i teorin 3.2 kostar det pengar för butiken att ha en betalterminal och det 

kostar mellan 1-1,95 kr per kortköp för butiken kan det i längden också bli kostsamt vid 

småköp. Det är dock så att det även kostar pengar för att hantera kontanter för butiken, i form 

av säkerhet, personal som skall räkna dagskassorna, transport samt insättningar.  

 

I 3.1 beskriver vi betalkortets historia som infördes redan för 50 år sedan. Det är på senare år 

som chip-kortet har fått en allt större roll i samhället. Det var Belgien som var 

innovationsledare för denna utveckling och gick mot minskad kontanthantering, när de 

startade ett projekt 1995 med att utveckla ett chip-kort. Dock påpekar Loix, (2005) att detta 

kort inte är det som dominerar på marknaden idag, utan mer avancerade har utvecklats genom 

åren. Vi tycker det är viktig att ta med detta projekt då Belgien var en av anledningarna till att 

vi idag har dessa fungerade kort.  

 

Vi kan se att betalkorten får en alltmer betydande roll i samhället, blir det svårare att få 

penningtvätt att fungera i och med att det krävs kontanter. Som vi har skrivit i 3.2 så har 

bankerna varit ett av de ställen där pengarna har tvättats. De svarta pengarna har genom 

vanliga insättningar kommit in i systemet och då blivit vita. Två tredjedelar av alla kontanter i 

Sverige kommer från kriminell verksamhet (swedbank.se). Genom att minska 

kontanthanteringen på bankerna är det svårare att få in dessa pengar i systemen, vilket har en 

positiv effekt. Men eftersom att kontanterna fortfarande finns kvar så tror vi detta ändå 

kommer medföra andra sätt att tvätta pengar. Ett exempel kan vara att svarta pengar växlas in 

mot marker på ett kasino. När de sedan växlas in har de på så sätt blivit legala pengar med 

hjälp av kvittot. Ett annat exempel är att man använder en legal affärsrörelse som hanterar 

mycket kontanter till exempel videobutik eller tobaksaffär. Där bokförs pengarna som 

kontanta intäkter, vilket gör att de kan användas för rörelsens diverse kostnader (Fegan 2011). 

Även telefonoperatörerna har fått direktiv från Finansinspektionen att arbeta utefter 

penningtvättslagen. Vid betalning av kollektivtrafik och betalningsautomater via SMS vill, 

Finansinspektionen inte att detta skall vara möjligt vid oregistrerade kontantkort, detta 
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eftersom den nya lagen ställer krav på att fråga var pengar kommer ifrån. Operatörerna är inte 

helt ense med Finansinspektionen då det finns skillnad på vilka tjänster de utför. Ibland 

handlar det om en betalningsförmedling, det vill säga köp av sms-biljett medan det i andra fall 

‖tillför mervärde‖ till kunden såsom köp av ringsignaler och dylikt (mobil.se 2011). Kritiken 

mot detta som vi ser, är att det är svårargumenterat till varför det skulle vara olagligt eller att 

man finansierar terrorism när man åker buss för sina pengar. Vi ser en risk med att 

kontantkorten måste registreras och på så sätt kommer personens identitet att fastställas. Vi 

anser att det egentligen inte finns något positivt med detta utan ser det som att; antingen 

försvinner möjligheten helt att inneha ett oregistrerat kontantkort så att de kriminella 

nätverkens möjlighet att kommunicera anonymt elimineras eller så får människor välja själv 

hur de betalar sina bussbiljetter. 

 

Som vi skriver i teorin 3.2  så har nu SEB beslutat att inga kontanter får förvaras i deras 

bankfack, vilket är en åtgärd för att efterfölja den nya penningtvättslagen hårdare. Det är för 

att banken måste ställa vissa frågor vid insättningar, dessa frågor kan inte ställas när pengarna 

förvaras i bankfack. SEB föreslår istället att man förvarar pengarna på ett konto (seb.se 2011). 

En kritik mot detta är att kundernas rättigheter begränsas och att alla kunder med kontanter i 

ett bankfack blir anklagade för penningtvätt och finansiering av terrorism (Alexandersson 

2011). Vi förstår delvis kritiken men förstår inte varför man skulle vilja förvara pengarna i ett 

bankfack när man kan ha dem på ett bankkonto. Även om räntan på ett vanligt lönekonto är 

väldigt låg så är det ett säkrare sätt att förvara pengar på eftersom banken inte ersätter 

värdesaker som försvinner ur ett bankfack. Även Posten i Sverige vill införa att det skall vara 

möjligt att kunna betala sitt porto via SMS istället för ett frimärke (expressen.se 2011). Frågan 

kommer då upp återigen hur man skall göra med de oregistrerade kontantkorten, för är det 

verkligen möjligt att tvätta pengar via köp av porto? 

 

 

Vem accepterar och vill ha det kontantlösa samhället? 

 

Ingela berättar att Swedbank tillsammans med polisen och Svensk handel i Gävle har ett 

projekt som heter Tryggare Stad där syftet är att göra Gävle säkrare mot till exempel rån samt 

att de vill förbättra miljön. Denna satsning är tänkt att skapa mindre flöde av kontanter i 

samhället och på så sätt skapa större trygghet och säkerhet för såväl privatpersoner samt bank- 
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och butikspersonal. Ingela säger också att kontantsmart ligger inom ramen för Tryggare stad, 

och är ett resultat av att Gävle skall bli säkrare, där Swedbank kommer att argumentera för 

minskad kontanthantering och där de kommer att ta bort all manuell kontanthantering. Alla 

dagskassor över disk är redan borttagen och det är tänkt att vid årsskiftet skall all 

kontanthantering i Gävle vara borta på Swedbank. Detta kommer att medföra en rad ändringar 

såsom mer utbildad personal, mer tid kommer att kunna läggas på kunderna för att skapa 

mervärde för dessa genom rådgivning samt kunna sätta den enskilde kundens pengar i fokus 

och detta tycker Ingela är viktigt för att visa att banken tar sitt ansvar gentemot sina kunder. 

Projektet kommer att inledas med bankvärdar som kommer att finnas ute på kontoren för att 

informera om hur just du kan bli mer kontantsmart. De kommer dessutom att visa vilka 

komplement som finns till kontanterna och hur dessa används till exempel internetbanken, 

telefonbanken och de kommer att hjälpa till att hitta kortlösningar som passar för varje 

individ. Men för att detta projekt skall bli slagkraftigt hos kunderna måste de börja med att 

göra de anställda mer kontantsmarta och ge dem den utbildning som behövs, vilket Ingela 

konstaterar är det första steget. Det kommer även att anordnas en tävling bland personalen om 

vem som kan vara mest kontantsmart det vill säga vem som kan vara kontantfri under en 

månad. Kort efter detta kommer en pressrelease till massmedia. Både Elisabeth och Ingela ser 

inte detta som ett projekt till att kontanterna helt skall försvinna från samhället utan att de 

skall minskas just för rån och säkerhet, miljö, kostnader för samhället samt skapa mervärde 

för både de anställda och kunderna. Vi tycker att detta är ett mycket bra projekt och ser ingen 

nackdel med minskad kontanthantering i samhället. Vi tycker att det är säkrare för både 

personalen och privatpersoner att inte handskas med kontanter på bankkontoren. Sen tror vi 

att Swedbank har en oerhört stor uppgift i att försöka få kunderna att inte ‖flytta‖ ut till 

uttagsautomaterna för att hämta kontanter utan istället använda bankkortet, vilket även 

Elisabeth ser som en viktig punkt att ständigt arbeta med. Det hela handlar om att ändra 

tankesättet hos allmänheten och kunna erbjuda så bra saker som möjligt för att alla skall 

känna sig nöjda och tillfreds med de ändringar som kommer att göras. Elisabeth tror att det 

krävs bra lösningar, bra paketerbjudanden, att teknologin fungerar, att det är säkert att betala 

med kort samt att det på något sätt skapar ett värde för kunderna att använda kortet, innan 

detta kommer att accepteras helt i samhället. 

 

Ingela och Elisabeth tycker att miljön är ett av de starkaste argument som Swedbank använder 

för att motivera till ett samhälle med färre kontanter. Kontanterna fraktas dagligen mellan 

depåer, banker, uttagsautomater och butiker och Swedbank själva står för utsläpp på ca 700 
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ton koldioxid per år. Eftersom miljön är ett väldigt aktuellt ämne och har varit det egentligen 

hela 2000-talet så tror vi att detta är något som de flesta kunder kommer att kunna acceptera 

som argument. Vi tror dock att det är oerhört viktigt att få fram informationen och få 

kunderna att förstå att om de minskar sin kontanthantering så gör de något bra för miljön. 

Något som Elisabeth kan se som en kritik och som Swedbank själva är medvetna om är att 

vissa kunder och även media förmodligen kommer att påpeka att detta projekt endast är ett 

sätt för banken att tjäna pengar och att kretsloppet om kontanters väg som vi skriver om i 

teoriavsnittet, egentligen handlar om att dra in på kostnader för transporter. Ingela medger till 

viss del att man vill dra in på kostnader för att kunna investera i utbildning för personalen, 

men Elisabeth påpekar också att de vill kunna ge aktieägarna vad de vill ha. Swedbank är den 

enda miljöcertifierade banken i Sverige och Ingela tycker det är viktigt att allmänheten är 

medveten om detta och att banken tar sitt ansvar, men även säkerheten står på spel när det 

gäller att frakta pengar.  

 

Young (2007) skriver om att Australien vill minska kontanthanteringen. En studie har gjorts 

om hur revisorer skulle motta ett samhälle som skulle byggas upp efter inopererade microchip 

i handleden, vilka skulle fungera som en identifikation via skannrar vid handel. Tanken med 

studien skulle vara att undersöka ett alternativ till att underlätta i deras arbete. Dock mottogs 

inte detta projekt med förtjusning utan sågs mest som ett simpelt försök till att utveckla ett 

futuristiskt samhälle. Våra första tankar som var att detta var något som skulle bli svårt att 

acceptera och svårt att få att fungera i praktiken. Detta skulle medföra en avancerad teknologi 

och stora investeringar för att det skulle vara genomförbart. Vi ser detta som en rolig tanke, 

men inte som något vi skulle ställa oss positiva till. Det känns dessutom som att det skulle 

vara osannolikt och ett försök till att likna oss människor mer vid robotar. Vi tror att det skulle 

innebära att människans chans till anonymitet skulle försvinna och detta skulle vara ett sätt för 

staten att ha mer koll och inflytande på vårt privatliv.   

 

Mannen på gatan  
 

Ingela tror att det kan ta tid för allmänheten att acceptera att kontanterna i vardagen skall 

kunna ersättas för att gå mot minskad kontanthantering. Många gånger förutsätts det att 

kontanter måste finnas tillgängliga till exempel vid olika insamlingar, loppmarknader eller 

torghandel. Ingela tror att framtida lösningar för Swedbank skulle kunna vara: betalning med 

kort vid kollekt, klippkort till fikakassan, löneavdrag för insamlingar på jobbet, skolklasserna 
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kan göra överföringar via internetbanken. Sms-betalningar kan göra det möjligt att föra över 

pengar till varandras konton, vilket Ingela tror kommer vara möjligt i framtiden. Det kommer 

att vara möjligt att ge bort ett presentkort från banken istället för kontanter, spargrisarna 

kommer att försvinna så istället kan man köpa fonder eller spara på ett konto. Samtidigt 

kommer spargrisarna som give-away att eventuellt ersättas av gosedjur. Det som gjorts i 

många delar av världen är att människans konsumtionsbeteende kartlagts, vilka 

betalningsalternativ vi väljer samt hur våra uttagsvanor ser ut (Mooslechner et al, 2004). Klee 

(2003) anser att detta beror helt på hur stort köpet är, hur mottaglig vi är för ny teknologi samt 

hur de demografiska faktorerna spelar in såsom ålder och inkomst. Khan et al (2009) anser att 

människor ser kontanter som något konkret och att handel med sedlar och mynt skapar en 

medvetenhet jämfört med elektroniska betalningar. Vid kortbetalning är det svårt att uppskatta 

varans värde. Det som är viktigt att förändra är invanda beteenden där vårt synsätt på 

kontanterna helt måste få en annan betydelse, vilket vi tror spelar in på hur vi accepterar 

förändringar. Vi tillsammans med Ingela tycker att detta är en av Swedbanks största uppgifter 

i deras projekt. Vi tror att många fortfarande kommer att använda uttagsautomaterna och har 

svårt att se att kontanterna kommer att minskas i samhället till den förväntande nivån. Det kan 

vara så att det är en generationsfråga, att i sinom tid blir de elektroniska betalningarna mer 

accepterade än vad de är idag. Kommande generationer kommer förmodligen att växa upp 

med elektroniska betalningar och kontanterna kanske på längre sikt inte är ett alternativ. 

 

Kortbedrägerier och skimming anser vi som ett uttjatat argument till att inte använda kort. 

Elisabeth påpekar att i de flesta fall får man tillbaka pengarna man förlorat som drabbad. 

Bankerna bär på så sätt risken och är de enda förlorarna om bedrägerier sker. Elisabeth 

berättar också att detta har medfört att bankerna har bytt ut eller ska byta ut sina 

uttagsautomater så att de läser av chipet istället för magnetremsan, vilket är mycket säkrare. 

Även betalterminalerna i butikerna skall också använda denna teknik för att det skall vara 

säkrare med kortbetalningar. Betalningar över Internet har blivit säkrare, då det på de flesta 

sidor krävs lösenord för att kunna genomföra en betalning med kortet, så kallat Verified by 

VISA och Elisabeth ser detta som ett starkt argument till att använda kortet. Hon tycker det är 

viktigt att förstå, att detta brott medför förvisso förlorade pengar och viss ansträngning genom 

att göra en anmälan, få hem ett nytt kort samt få tillbaka pengarna. Men det är inte alls att 

jämföra med att bli utsatt för personrån då det kan uppkomma såväl fysiska och psykiska 

skador som kan ge men för livet.  
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Effekter av minskad kontanthantering 

 

Swartz et al (2004) menar, som vi skrev i teorin, att en minskning av kontanter och checkar i 

USA kommer leda till en ökad välfärd. En studie visar att kortet är det betalningsalternativ 

som gynnar de allra flesta och som både Ingela och Elisabeth nämner så vinner både 

bankerna, butikerna och samhället på minskad kontanthantering. I och med att tekniken 

fortsätter att utvecklas så tror vi att detta verkligen är ett bra motiv till att gå från kontanter 

mer och mer. Detta förutsätter ju dock att tekniken fungerar och att man kan lita på systemen 

till hundra procent och Elisabeth påpekar också att det krävs att vi har de resurser och 

lösningar som krävs. Alla länder i världen har ju dock inte samma välutvecklade system som 

Sverige och västvärlden utan i utvecklingsländerna gäller det att skynda sakta och ta ett första 

steg mot mindre kontanter. Detta visar ett projekt från Indien där man som första steg måste 

utveckla ett betalkort som alla ska kunna använda oavsett inkomst eller ekonomiska 

förutsättningar (Das et al, 2010). I ett land som Indien tror vi det dock bli svårt eftersom det 

förekommer så mycket torghandel och så många bor på landsbygden. Men i och med att vi ser 

att utvecklingen verkar gå framåt så tror vi att detta i alla fall är ett steg i rätt riktning och bara 

en av de åtgärder som behövs för att förändra världen och dess syn på pengar.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta de slutsatser som vi kommit fram till i diskussionen samt 

besvara frågeställningen och syftet med uppsatsen. Vi kommer även ge förslag på vidare forskning.  

 

 

När denna studie startades trodde vi att detta projekt var en början till att kontanterna skulle 

försvinna helt från samhället. Men under studiens gång insåg vi att detta inte ens var ett 

förslag. Det som är aktuellt i dagsläget är minskad kontanthantering i samhället såsom på 

bankerna och i butikerna. 

 

Vi delade upp intervjuerna i två olika delar. Den första intervjun behandlar vilka problem som 

finns med införandet av minskad kontanthantering och den andra fokuserar på projektet 

kontantsmart. Dessa intervjuer är baserade på vår frågeställning. Syftet med uppsatsen var att 

belysa de fördelar och nackdelar som finns med minskad kontanthantering och hur man i 

projektet ‖Kontantsmart‖ skall kunna möta den kritik samt frågor kunderna har och dessutom 

ge läsaren en förståelse för varför detta skall genomföras.  

 

Det finns många frågor och olika tankesätt till en minskad kontanthantering i samhället. Detta 

beror på ur vilket perspektiv det ses. För privatpersoner samt för bankerna finns det många 

fördelar, medan det inte är lika positivt för alla småhandlare. Swedbanks främsta argument för 

införandet av minskad kontanthantering är: 

 

 Miljön 

 Rånrisken och säkerheten 

 Kostnader 

 Skapa mervärde för kunderna samt för medarbetarna 

 

Dessa argument ser vi som slagkraftiga för att vinna kundernas samt samhällets förtroende, 

men vi har svårt att se att det skulle göra att rånrisken helt försvinner. Substitut för alla 

förändringar finns alltid. Kunderna kan fortfarande ta ut kontanter i automaterna samt runda 

upp i butikerna. Innan detta kan visas sig ha en positiv effekt måste tankesättet samt sysättet 

hos kunderna ändras. Det är svårt att komma ifrån beteendemönster samt ändra invanda 

vanor. Vi tycker att Swedbank som är en stor aktör på marknaden och dessutom den enda 

miljöcertifierade banken skall vara innovationsledare när det gäller att föra utvecklingen 
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framåt, och gå emot ett mer elektroniskt samhälle med alla de fördelar som det medför. Med 

tanke på den ekonomiska situationen som råder i samhället idag borde det dessutom vara 

välkommet att banken vill satsa på att lägga mer tid på rådgivning om den privata ekonomi, 

istället för att bara utföra insättningar och uttag som inte ger mervärde för kunden. Den kritik 

vi finner med detta projekt är att det i intervjuerna framgår av våra frågor att det inte finns 

lösningar på alla problem med införandet av minskad kontanthantering, såsom att alla inte har 

möjlighet att få ett kort idag. Eftersom det framgår i intervjun med Ingela att projektet inte 

skall offentliggöras innan allt är klart, tycker vi att det är märkligt att lösningar på alla 

problem i dagsläget inte finns då projektet snart skall börja marknadsföras.  

 

Vi anser att det måste till en rad förändringar för att minskad kontanthantering skall vara 

mottagligt för samhället. Allmänheten måste kunna lita på att det är säkrare att betala med 

kort, att det är lönsammare att spara på ett konto istället för i madrassen, att teknologin 

fungerar i alla avseenden och att ökad kortanvändning verkligen har en positiv inverkan på 

miljön. Sedan ligger nu ett stort ansvar på Swedbank att kunna uppfylla sina mål att kunna ge 

mervärde åt kunden i form av rådgivning och att alla kunder får känna sig delaktig. Det är 

viktigt för dem nu att inge förtroende och visa att de är folkets bank genom att inte göra 

skillnad på kundernas ekonomiska situation, så att alla erbjuds samma mervärde. Något som 

vi tror skulle kunna motivera till att använda kontanter i mindre utsträckning är att endera 

sätta en avgift på kontantuttag i uttagsautomater eller att på något vis belöna de som flitigt 

väljer att använda kortet till exempel någon form av bonus eller belöning på annat sätt.  

 

Vi tycker att detta ligger bra i tiden och övergripande är en bra satsning. Detta är också en 

generationsfråga hur pass mottaglig vi är för förändringar. Om man ser detta som ett 

långsiktigt projekt så borde det innebära att kontanternas flöde i samhället kommer att minska 

i framtiden. Även om Swedbank inte tror att kontanterna helt kommer att försvinna så är detta 

ett steg i den riktningen. I dagsläget finns inte resurserna att kontanterna helt skulle försvinna 

och det skulle förmodligen innebära en folkomröstning och riksdagsbeslut. Dessutom är det så 

att i dagsläget så regleras den svenska penningpolitiken med hjälp av kontanterna. Swedbank 

har i och med detta satt en stor boll i rullning och vi har dragit slutsatsen utifrån artiklarna, att 

detta även händer på flera andra håll i världen. Vi ser med spänning fram emot hur detta 

kommer att utveckla sig, kommer detta i framtiden vara slutet för kontanten?  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

 

Det skulle vara mycket intressant att göra en uppföljning på Swedbanks projekt. Vi ger som 

förslag att man kan undersöka hur projektet mottagits av kunderna genom en 

enkätundersökning. Man kan titta på om det skett några omstruktureringar inom banken med 

personal och arbetsuppgifter med mera. Ur ett finansiellt perspektiv kan också studera om 

Swedbanks lönsamhet förändrats i och med att kontanthanteringen på bankkontoren tagits 

bort samt om någon uppföljning kan görs för att föra utvecklingen framåt. På längre sikt kan 

det också vara intressant att se om Swedbanks argument för minskad kontanthantering håller i 

praktiken, det vill säga om rånen, miljöpåverkan och kostnaderna för samhället minskat.  
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Bilaga 1- Loggbok 

 

 
Pressmeddelande 2011-02-17 

 

I och med att det förekommer rån mot butiker vill regeringen och arbetsmarknadens parter ta 

fram ett förslag/motion om att det skall införas slutna kontanthanteringssystem i handeln, just 

för att minska rånen samt öka tryggheten för de anställda i arbetsmiljön.  

 

Telefonkontakt med Swedbank 

Hela idén med uppsatsen började att vi ringde till Swedbanks växel för att prata med någon 

som kunde tänkas bli intervjuad. Vi blev då kopplade till Ingela Bergh och fick på så sätt reda 

på det projekt som var på gång. Projektet visade sig ha en vinkling av det vi hade tänkt skriva 

om. Ett första möte bokades in. 

 

Första mötet med Ingela Bergh 2011-03-04 

 

Ingela Bergh är kontorschef på Swedbank i Gävle. Hon är även med i styrgruppen för 

projektet ‖Kontantsmart‖. Vid första mötet gick vi igenom vad uppsatsens skulle handla om 

och vårt tänkta upplägg. Hon berättade om det pågående projektet och på vilket sätt vi kunde 

dra nytta av det. Dock påpekades det ett flertal gånger att detta inte var något som var aktuellt 

i samhället än, utan under sekretess. Vi har därför tagit detta i beaktning under arbetes gång 

och avslöjar mot slutet vilken bank det handlar om samt vad projektet innebär. En intervju 

bokades in med marknads- och kommunikationsansvarig för projektet. Material kunde inte 

lämnas ut denna gång då gruppen skulle träffas senare.  

 

 

Beslut från Riksdagen 2011-03-10 

 

Riksdagen röstade ja till förslaget om slutna kassasystem. Detta innebär att en lag skall 

utformas för sluten kontanthantering.  
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Möte med Arbetsförmedlingen 2011-03-15 

 

Swedbank har i och med ‖kontantsmart‖ projektet bestämt att de skall skapa jobb för unga. 

detta genom att ge 5 arbetslösa ungdomar 18-24 år chans till en praktikplats på banken med 

start i maj. Deras arbetsuppgifter kommer att vara att arbeta på golvet med att informera och 

utbilda kunderna i hur man kan bli mer kontantsmart. 3 stationer kommer att finnas där man 

kan få hjälp med hur man använder till exempel internetbanken samt telefonbanken. De 

kommer dessutom att informera om fördelarna med kortanvändning. Detta är det första steget 

till ett ‖kontantsmart‖ samhälle och en tryggare stad. Vi fick delta i mötet just för att veta 

vilken den första byggstenen var för att göra kunderna medvetna om vad som pågår. 

Swedbank arbetar efter ‖Välkommen in under eken‖ som innebär att alla ska känna sig 

välkomna och lika värda.  

 

 

 

Intervju med Elisabeth 2011-03-15 

 

Intervjufrågorna är baserade på teoriavsnittet som belyser de problem som finns med 

införandet av minskad kontanthantering i samhället. Elisabeth berättar för oss om projektet 

‖Kontantsmart‖ som skall göra bankens kunder mer medvetna om alternativ till kontanterna 

samt vad de kan göra för att hjälpa till med ett säkrare samhälle. Dock anser hon att en 

intervju med kontorschefen Ingela Bergh skall bokas in för att ge svar på frågor angående 

detta. 

 

Intervju med Ingela Bergh 2011-03-31 

Intervjun denna gång riktade in sig på projektet kontantsmart och alla frågor var anpassade 

efter detta så vi skulle få så mycket material som möjligt att bearbeta sedan. Intervjun 

spelades in. Ingela berättade om en kick-off för medarbetarna för att de skall bli 

kontantsmarta. Det är de anställda som skall kunna förmedla informationen till kunderna och 

därför är det viktigt att de börjar med sig själva. Vi fick även tillgång till en handlingsplan 

som visar på viktiga datum som gäller i detta projekt. 
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Plan för projektet ”Kontantsmart” 2011-04-04 

 

Efter ett möte som ägt rum på banken fick vi tillgång till en projektplan för att se vad det 

egentligen är som skall göras där det nämns bland annat om en SWOT-analys, syfte, 

framgångsfaktorer samt frågor som är kvar att lösa och diskutera.  

 

Besök på Swedbank för att kolla in Unga Jobb 2011 05-19 

Nu när projektet är igång ville få en inblick hur det fungerar med Unga Jobb och om det såg 

ut att finnas ett intresse hos kunderna. Vi var endast där i anonymt syfte för att se hur det hela 

gick till.  

 

Uppföljning. Vad har hänt efter? 

Mailkontakt med Ingela som meddelar att allt går bra med projektet och att kick-offen för 

personalen var mycket lyckad och att personaltävlingen nu är igång. Allt går enligt planerna.  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor med Elisabeth 

 
 
Finns det någon plan för sänkta avgifter för kort och så vidare? 

 

De som inte kan få kort då? Såsom flyktingar, folk med betalningsanmärkningar? 

 

Hur kommer banken arbeta för att säkra att betalningar fungerar även om tekniken inte 

fungerar? 

 

Hur ska man kunna öka säkerheten mot kortbedrägerier och skimming? 

 

Hur ser du på det nya riksdagsbeslutet angående ett slutet kontanthanteringssystem? 

 

Hur skall man lösa kontantlöshet vid till exempel klassinsamlingar, loppmarknader, 

idrottsföreningars fikakassor med mera? 

 

Hur kommer minskad kontanthantering påverka personalen på bankerna? 

 

Vad skall ert fokus ligga på i framtiden om de dagliga kunderna försvinner som bara besöker 

banken för insättningar? Hur skall ni upprätthålla relationen och kontakten med dem? 

 

Tror ni att kunderna kommer att uppfatta er som en bank som bara försöker tjäna pengar eller 

en bank som försöker vara innovationsledare i framtiden? 

 

Vilka stimultanåtgärder finns, som kan hjälpa till att folk slutar använda kontanter? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor med Ingela 

Berätta om ‖Kontantsmart‖, början till slut. 

Hur startade projektet från början? Någon speciell händelse? 

Vad gör att ni kommer utmärka er från de andra bankerna? 

Vilken lagstiftning tycker du måste finnas till stöd för detta? 

Hur stämmer ‖kontantsmart‖ med era värderingar; Öppen, enkel och omtänksam? 

Vilka är de främsta argumenten till detta projekt? 

Hur och vad skall ni göra för att behålla förtroendet hos kunderna? 

Vad kommer ni göra åt att kunderna tar ut pengar i uttagsautomaten eller rundar upp i 

butikerna? 

Vilken nackdel kan du se med minskad kontanthantering? 

Vad innebär detta projekt för de anställda? 

 

 


