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ABSTRAKT 
 

Titel: Förändringsstrategier vid övergången till ett kontantlöst 

banksystem 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Elin Lånström och Vildana Smailagic 

 

Handledare: Stig Sörling 

 

Datum: augusti 2013 

 

Syfte: I vår studie försöker vi belysa vad det är som kan driva en 

bank att införa förändringar i sin verksamhet, vilka problem sådana 

förändringar kan medföra samt hur bankerna hanterar dessa. Vi gör 

det genom att studera hur olika banker väljer att förhålla sig till 

hanteringen av kontanter. 

Frågorna vi ställde oss var: 

 

 Vad ligger bakom beslutet att göra förändringar i 

kontanthanteringen? 

 Hur genomförs dessa förändringar i praktiken? 

 Vad tror bankerna att förändringen kommer innebära för 

framtiden? 

Metod: Studien gjordes med hjälp av kvalitativ vetenskaplig 

metod. Vi genomförde intervjuer med representanter för fyra 



banker samt använde oss av sekundärdata i form av vetenskaplig 

litteratur och vetenskapliga artiklar.  

 

Resultat & slutsats: Organisationer genomför förändringar för att 

anpassa sig och uppnå balans med sin omgivning men även inom 

själva organisationen. Vår studie visar att beslutet att införa 

kontantlösa bankkontor huvudsakligen är ett resultat av bankernas 

strävan att konstnadseffektivisera verksamheten. Rent praktiskt 

påverkas inte aktörernas verksamhet så mycket då 

kontanthanteringen inte utgör så stor del av den. Trots att allt fler 

banker väljer att ta bort dem visar vår studie att de flesta ändå tror 

att kontanterna kommer att leva kvar under ett längre perspektiv. 

   

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att genomföra 

en studie som belyser den här frågan ur ett tidsperspektiv där de 

förväntningar som våra respondenter framförde jämförs med det 

verkliga utfallet. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar till att ge en djupare 

förståelse för svårigheterna som kan uppkomma i samband med 

förändringsarbete. 

 

Nyckelord: Kontantlöst, förändringsarbete, förändringsstrategier, 

kostnadseffektivisering, institutionsförändring 

  



ABSTRACT  

  

Title: Change strategies in the transition towards a cashless banking 

system 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration 

Author: Elin Lånström och Vildana Smailagic 

 

Supervisor: Stig Sörling 

 

Date: August 2013 

 

Aim: In our study, we compare what it is that drives a bank to 

implement changes in their business, what problems these changes 

may bring, and how organizations deal with these. We do this by 

studying how different banks choose to relate to the handling of 

cash. 

The questions we ask ourselves are: 

 What lies behind the decision to make changes in cash 

management? 

 How is the change implemented in practice? 

 What do banks think this change will mean for the 

future? 

Method: The study was conducted with the help of a qualitative 

scientific method. We conducted interviews with representatives of 

four banks, and made use of secondary data in the form of scientific 

literature and scientific articles. 



 

Result & Conclusions: Organizations implement changes in order 

to adapt and achieve balance with their environment but also within 

the organization itself. Our study shows that the decision to 

introduce cashless branches is mainly a result of banks' efforts to 

become more cost efficient. Practically banks’ daily activities aren’t 

affected as much because cash management is not a big part of it in 

any event. Although more and more banks choose not to hold cash 

at their branches, our study shows that most of them still believe that 

cash will survive for a long time to come. 

 

Suggestions for future research: It would be interesting to conduct 

a study that highlights this issue from a perspective that compares 

the expectations expressed by our respondents with the actual 

outcome. 

 

Contribution of the thesis: This study helps to provide a deeper 

understanding of the difficulties that may arise in the context of 

change. 

Key words: cashless, change process, change strategies, cost 

efficiency, institutional change 
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Bakgrund  
 

I det inledande kapitlet tar vi upp bakgrund, problemdiskussion, 
redogör för studiens syfte samt presenterar våra forskningsfrågor. 
Avslutningsvis berättar vi om vilka avgränsningar som gjorts under 
framställningen av uppsatsen.

 

  

Världen ligger i ständig förändring vilket den har gjort sedan 

tidernas begynnelse och det som driver utvecklingen framåt är 

människans strävan att minska osäkerheten genom att strukturera sin 

tillvaro. Den fysiska miljön kunde ofta vara oförutsägbar och 

nyckfull, i form av torka, översvämningar, naturkatastrofer mm, och 

för att handskas med osäkerheten som det innebär har människor 

utvecklat vissa regler och övertygelser. North (2006) menar att 

vetenskapliga framsteg och systematiskt användande av dessa gör 

den fysiska miljön mindre viktig i modern tid och istället lyfter fram 

det mänskliga samspelet som en källa till osäkerhet och risk. För att 

strukturera och minska den risken har människor enligt North (2006) 

utarbetat vissa normer, regler och på sikt också institutioner som 

legitimerar och upprätthåller dessa. Processen att förändra dessa 

institutioner är ofta väldigt svår och tidskrävande.  

 

Alla organisationer strävar efter högre effektivitet. Beroende på 

organisationens verksamhet kan synen på effektivitet skilja men den 

kan enklast förklaras som förhållandet mellan input av resurser 



2 

 

(insatsfaktorer) och output av prestationer. Bredenlöw (2003) menar 

att det i ett marknadsorienterat företag framförallt är det ekonomiska 

utbytet som prioriteras. Ett vinstdrivande företag måste beakta och 

bedöma hur marknaden för deras produkter kommer att se ut på 

längre sikt. I vårt fall gäller det banker och hur de ser på 

utvecklingen på kontantmarknaden. Enligt Aaker (2008) görs detta 

bäst genom strategiska analyser där en bedömning görs av vilka de 

mest lönsamma kunderna är, vad det är som motiverar dem att 

fortsätta vara kunder i banken samt hur deras uppfattning om banken 

skulle förändras om en förändring skulle äga rum.  

 

Organisationer som inför förändringar löper risk att missbedöma 

situationen och genomföra onödiga förändringar eller berättigade 

sådana men vid fel tillfällen eller på fel sätt. Banker är på det viset 

ännu mer sårbara än företag i gemen då deras verksamhet till stor del 

baseras på tillit och bankernas agerande kan skada trovärdigheten 

om förändringen upplevs som oberättigad.  

 

Den institutionella miljön som bankerna utgör har under årens gång 

formats av lagstiftning, samhällets normer och marknadsanpassning. 

Enligt Lönnborg-Andersson & Larsson (1996/97) är de förändringar 

som nu möjliggörs och som håller på att förändra hela 

bankinstitutionen ett samspel mellan kund och bank. Å ena sidan 

beror förändringen på att människornas inställning till kontanter har 

ändrats och att de upplever att de nya betalningssätten ökar 
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kundnyttan. Det innebär att förväntningar på banker inte är lika 

beroende av kontanttillgången som tidigare, dvs. det har skett en 

förändring i samhällets normer. Å andra sidan ger förändringen 

bankerna en möjlighet att kostnadseffektivisera verksamheten då 

kontanter utgör det minst lönsamma betalningsalternativet ur 

bankens synvinkel. 

 

Sedan betalkortet introducerades i början av 50-talet har 

kontantanvändandet successivt minskat i samhället. Antalet 

korttransaktioner har nästan sjufaldigast från 255 miljoner år 1999 

till 1697 miljoner transaktioner år 2009 (Sveriges riksbank, 2010). 

År 2002 var första gången då kortbetalningar var fler än uttag från 

uttagsautomater (Nyberg, Riksbank.se, 2008). Sedan dess har 

kortanvändningen ökat ännu mer för att på senare tid plana ut och 

hålla en ganska konstant nivå.  

 

En orsak till det minskade kontantanvändandet är att utvecklingen av 

informations- och kommunikationsteknik gått fort framåt. Det kan 

man också se genom att titta på statistiken för betalandet av 

räkningar via internet som Post- och Telestyrelsen gjort. Enligt den 

har andelen kunder som betalar sina räkningar via internet gått från 

46 % år 2004 till 79 % år 2012. (Se bilaga 2)  

 

Utvecklingen bidrar enligt Garcia-Swartz (2006) till att etablerandet 

av nya typer av betalningsinstrument och elektroniska 



4 

 

betalningssystem gynnas. En av de senaste innovationerna inom de 

elektroniska betalningssystem är elektroniska pengar (e-pengar)
1
 

som har lett till att e-handeln ökat, vilket Papadopoulos (2007) 

menar kan vara grunden till det kontantlösa samhället. Under hösten 

2012 introducerade svenska banker mobiltjänsten Swish 

(Handelsbanken, 2012) som förväntas underlätta transaktioner 

mellan privatpersoner (P2P). Denna utveckling gör att 

kommunikationen blir både snabbare, enklare, säkrare och 

framförallt billigare för bankerna.  

 

Något som också bidrar till det minskade kontantanvändandet i 

samhället är valören euro som introducerades år 2002 i elva 

europeiska länder. Sedan dess har ytterligare sex länder antagit euro 

som valuta. Det innebär att en betydande del av Europa fick 

gemensam valuta (Europeiska Centralbanken, 2012). 2008 

introducerades SEPA (Single Euro Payments Area) som är en 

gemensam marknad för betaltjänster inom Europa. Genom SEPA 

ska alla kunna skicka och ta emot elektroniska betalningar i euro 

(Svenska Bankföreningen, 2012). Innovationen gör att handeln 

mellan länder i Europa ökar pga. vidareutveckling av e-fakturering, 

e-betalning och e-tjänster (European Payments Council, 2009).  

 

Alla dessa aspekter påverkar de olika aktörerna på marknaden såsom 

butiker, banker och kunder. Butiker och banker måste i och med 

                                           
1
 Elektroniska registreringar av värden som kan användas som ett allmänt betalningsinstrument, utan att finnas 

på ett individualiserat konto (Riksbank.se) 
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detta ställa sig frågan om hur de ska möta denna minskade efterfråga 

på kontanter då människor fortfarande handlar i lika stor 

utsträckning men med andra betalningsmedel än kontanter. På 

bankkontoren efterfrågas idag möjligheten till manuella kontantuttag 

mer sällan än förr. I Sverige har utvecklingen gått relativt långt och 

andelen kontanter i relation till BNP är 3,16 %, att jämföra med t.ex. 

USA eller Euro-området där den siffran ligger på 6,76 % respektive 

9,44 % (Bank for International Settlements, 2012). Sverige har gått 

längre än de flesta andra länder i sin strävan att minska 

kontanthanteringen och närma sig ett kontantlöst samhälle vilket 

också uppmärksammats i omvärlden (CBS News, 2012).  

 

 

Figur 1 (Bank for International Settlements, 2012) 

Övriga skäl till övergången till ett kontantlöst banksystem som 

bankerna anger är en ökad säkerhet för de anställda då det idag enligt 

Brottsförebyggande rådet (2012), trots en kraftig minskning sedan 
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1990-talet, fortfarande sker 43 bankrån om året. Om man till det även 

lägger till 35 värdetransportrån inser man vilka kostnader 

kontanthanteringen för med sig. Miljön är en annan aspekt som banker 

säger sig ha i åtanke vid övergången då transport av sedlar och mynt 

leder till stora koldioxidutsläpp.  

 

Av 1655 bankkontor i Sverige är 756 kontantlösa år 2012 (Svenska 

Bankföreningen, 2013). Handelsbanken har varit långsammast i att 

anamma det nya systemet och går till och med i motsatt riktning. Vid 

årsskiftet 2011/2012 var sju av bankens 461 kontor kontantlösa. Ett år 

senare har alla Handelsbankens kontor återgått till kontanthantering. 

För de övriga bankerna ser läget annorlunda ut vilket också kan 

utläsas i diagrammet nedan. I kontrast till Handelsbanken är alla 

Länsförsäkringar Banks kontor kontantlösa (Svenska Bankföreningen, 

2013).  

 
Figur 2 Grafisk framställning av fördelningen av kontantlösa bankkontor i olika banker (Svenska 
Bankföreningen, 2012) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Kontantlösa bankkontor

Bankkontor med
kontanthantering



7 

 

 

Även om antalet alternativa betalningssätt ökar är kontanter 

fortfarande en viktig del i vår vardag. Att ta bort kontanter från 

bankkontoren innebär en stor omställning, kanske inte så mycket rent 

praktiskt men desto mer i människornas inställning till kontanter och 

kanske framförallt i vår inställning till förändring. Tidigare forskning 

som behandlar ämnet kontanthantering handlar mest om utvärderingar 

av olika projekt för att minska kontanthanteringen som i bl. a ”Cash is 

King – eller?” (Eng & Hillberg, 2011), ”Kontanthantering i 

förändring” (Jansson & Jansson, 2011) samt ”Bankernas vilja att 

minska kontanthanteringen” (Martinsson, 2009). Andra har forskat ur 

konsumenternas synvinkel, hur deras förhållande till kontanter ser ut 

och hur de påverkas av förändringen, exempelvis ”Faktorer som 

påverkar val av betalningsmedel” (Waller & Österman, 2009) och 

”Konsumenters kontantanvändande” (Barkestam & Eriksson, 2011).  

Vi väljer att istället närma oss problemet ur bankernas synvinkel. 

Detta genom att göra en jämförelse mellan hur olika banker förhåller 

sig till förändringsarbetet som slopandet av kontanter innebär. På det 

sättet vill vi vidareutveckla och få en bredare bild av problematiken 

runt införandet av kontantlösa bankkontor och hur en förändring av 

den omfattningen i en så institutionaliserad bransch som 

bankbranschen går till.  
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Problemdiskussion 
En banks huvudsakliga uppgifter är in- och utlåning, riskspridning 

samt betalningsförmedling (Svenska Bankföreningen, 2011). En 

stadig minskning av efterfrågan på kontanter i samhället de senaste 

decennierna (Nyberg, Riksbank.se, 2008) medför högre kostnader för 

hanteringen av demsamma då stordriftsfördelarna
2
 minskar. Samtidigt 

ökar användningen av betalkort kraftigt mycket tack vare den nya 

teknologin som möjliggör att allt fler bankärenden kan göras via 

datorn och mobiltelefonen. Bankerna står nu inför frågan om hur de 

ska förhålla sig till den processen. Vissa banker väljer att helt upphöra 

med kontanthanteringen medan andra försöker hitta andra sätt att 

anpassa sig till den nya verkligheten. Varför resonerar bankerna olika? 

Är deras beslut ett kontinuum av bankens tidigare inställning till 

förändring? 

 

Att ta bort kontanter från bankkontoren innebär en stor förändring och 

kräver mycket planering på grund av den djupt rotade uppfattningen 

att banken ska vara den som tillhandahåller och sköter 

kontanthanteringen i samhället, ”så som det alltid har varit”. Hur går 

de banker som genomför förändringen tillväga? Vad får det för 

konsekvenser för banken, dess anställda och dess kunder? 

 

Ett samhälle utan kontanter är fortfarande svårt att föreställa men när 

bankerna, som de flesta av oss fortfarande starkt förknippar med 

                                           
2
 stordriftsfördelar, fördelar med att produktion i stor skala ofta är tekniskt och ekonomiskt sett mer lönsam än 

produktion i mindre skala på grund av bättre arbetsfördelning, inlärning samt mekanisering och automatisering 

(NE) 
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kontanter, nu tar steget och inskränker tillgången till desamma väcks 

frågan om inte kontanternas tid är förbi. Hur ser bankerna på det, 

vilken betydelse har deras beslut på kontanternas fortsatta existens?  

 

Syfte 
I vår studie belyser vi vad det är som kan driva en bank att införa 

förändringar i sin verksamhet, vilka problem sådana förändringar 

kan medföra samt hur bankerna hanterar dessa. Vi gör det genom att 

studera hur olika banker väljer att förhålla sig till hanteringen av 

kontanter. 

Det leder oss till följande frågeställningar: 

 Vad ligger bakom beslutet att införa eventuella förändringar i 

kontanthanteringen?  

 Hur genomfört dessa förändringar i praktiken? 

 Vad tror bankerna att förändringen kommer innebära för 

framtiden? 

 

Avgränsningar 
Vi inkluderar tre av de fyra största bankerna i Sverige, Nordea, 

Handelsbanken samt Swedbank i vår studie. SEB som också är en av 

de fyra har inget kontor i det område vi väljer att undersöka och vi tar 

därför beslutet att inte beakta SEB:s  inställning i fråga om 

kontanthantering. Förutom dessa banker väljer vi även att ta med 

Länsförsäkringar som är en utmanare till de traditionella bankerna för 

att se om, och i så fall hur, deras syn skiljer sig från de övrigas. Trots 
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att banken inte genomför någon förändring i sin verksamhet väljer vi 

att ta med den i vår studie då deras beslut att inte hantera kontanter på 

sina kontor kan ha påverkat hur de traditionella bankerna ser på 

införandet av kontantlösa bankkontor. 
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Metod 
I detta kapitel presenterar och motiverar vi de val av metoder som vi 
använder oss av i studien för att besvara syftet. Metodkapitlet består 
av två delar och i första delen redovisar vi tillvägagångssättet och hur 
studien genomförts. I andra delen redovisar vi för det vetenskapliga 
synsättet som vi ansluter oss till. 

 

Tillvägagångssätt 

Datainsamling  
Informationsinsamling till detta arbete har vi försökt göra både bred 

och djup då vi har använt oss av olika slags källor. Vi har genomfört 

intervjuer med nyckelpersoner inom de olika bankerna vilket Kylén 

(2004) anser vara den mest tillförlitliga sorten av källor då 

informationen som fås är ursprunglig och inte återberättas. Vi har inte 

bara använt oss av denna typ av källa, som benämns primärkälla, utan 

även genom att samla information via litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Kylén (2004) kallar dessa källor sekundärkällor.  

   

Urval  
I denna studie var intervjupersonerna vår viktigaste informationskälla 

då vårt syfte utgick från deras åsikter kring förändringen i 

kontanthanteringen. I samtliga fem intervjuer vi har genomfört med 

bankerna har nyckelpersoner i kontanthanteringsfrågan intervjuats. 

Detta för att dessa människor dels kunnat ge oss primärinformation 

och dels har haft en bred inblick i beslutet och genomförandet. På 

detta sätt har vi fått mycket information om ämnet. Chein (1981) 
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kallar denna urvalsmetod för det målinriktade urvalet. Han menar att 

denna metod är lämplig då avsikten är att förstå, upptäcka och få 

insikt i ett ämne. 

 

Intervjumetod  
Vid våra intervjuer har vi strävat efter att få fram så mycket 

information som möjligt. Vi har intervjuat nyckelpersonerna i 

kontanthanteringsfrågan och anser att vi på det sättet fått fram mycket 

och uppriktig information. Vi har i vår studie i första hand utgått från 

intervjupersonernas åsikter och synpunkter och därefter försökt hitta 

matchande teorier. För att samla in mycket information har vi använt 

oss av det semistrukturerade intervjusättet, vilket är att föredra när 

syftet med intervjun är att generera fylliga och detaljerade svar från 

den intervjuade menar Yin (2006). I strävan efter att ge intervjuerna  

samma utgångsläge har vi använt vi oss av en s.k. intervjuguide. Det 

innebär att vi haft ett specifikt schema över intervjuns teman som 

skulle beröras men som den intervjuade fritt kunde avvika från. Vid 

avvikelser har vi ställt sonderande frågor och försökt ta reda på vad 

den intervjuade finner viktigt. Eftersom vi använt oss av samma 

intervjuguide vid intervjuerna har vi fått fram alla respondenters syn 

på frågorna vi ställt och har sedan i analyserna jämfört dem med 

varandra för att kunna se likheter och skillnader. För att intervjuerna 

inte skulle bli för breda och fokus inte skulle gå förlorat har vi skapat 

ett s.k. intervjufokus. Gillham (2008) menar att i ett sådant bestäms 

bredden av forskningsämnet och hur skilda frågor som ställs.  
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Panelintervju  
Kylén (2004) anser att det i en intervju finns ett delat ansvar mellan 

intervjuare och den intervjuade. Den intervjuade är ofta nervös inför 

en intervju vilket är ett tecken på detta delade ansvar. Det finns olika 

typer av intervjuer sett utifrån ansvarsfördelningen. Vid samtliga 

tillfällen har vi varit två som intervjuat och en som blev intervjuad. 

Enligt Kylén kallas detta för panelintervju. Intervjuarna i en 

panelintervju har olika roller där en har huvudansvaret och håller i 

intervjun medan den andra lyssnar och observerar den intervjuades 

svar, och bryter in med frågor spontant eller när det berör deras 

område. Att vara två intervjuare som vi har varit har gjort att den av 

oss som för tillfället inte ställde några frågor utan bara observerade 

intervjun lätt har kunnat flika in med frågor. På så sätt har vi fått ut 

mer av intervjun och haft lättare att täcka in ett bredare perspektiv.  

Då vi gjorde panelintervjuer har vi upptäckt vissa fördelar med 

intervjusättet. Bland annant gav oss det möjlighet att dela upp ansvaret 

mellan frågorna med tanke på att vi läser olika högskoleutbildningar 

och innehar olika specialområden.  

 

Inspelning av intervju  
Innan vi påbörjade våra intervjuer har vi frågat den/de som skulle 

intervjuas om vi fick spela in intervjun och i samtliga fall har vi fått 

göra det. Vi har valt att spela in våra intervjuer eftersom det ger en 

fullständig återblick. Det har hjälpt oss när vi skulle föra ner 

intervjuerna på papper för att ge en sanningsenlig version av det som 
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sagts. Vi fann det även lämpligt då vi under intervjuerna kunde ägna 

all vår uppmärksamhet till intervjupersonens svar och kroppsspråk -

något som skulle vara svårare då anteckningar förs. K. Yin (2006) ser 

ljudinspelning som ett instrument som genererar en fullständig 

skildring av intervjun och används då intervjuaren finner det lämpligt. 

Bryman & Bell (2005) menar att inspelning av intervju har som fördel 

att forskaren lätt i efterhand kan upprepade gånger kontrollera det som 

sagts under intervjun.  

 

Transkribering  
Vi började med att planera in de olika intervjuerna då dessa utgjorde 

underlaget till vår studie. I och med att vi tidigt hade genomfört 

intervjuerna med bankerna kunde vi lägga ner så mycket tid det 

behövdes till att transkribera dem (förloppet då intervjun förs ner på 

papper, Gillham 2008), utan att stressa och riskera att få ett sämre 

resultat. Tätt efter varje intervju transkriberade vi en åt gången innan 

vi höll nästa intervju för att inte blanda ihop dem med varandra. Att 

transkribera tätt inpå intervjutillfället har varit bra då vi haft en färsk 

minnesbild av intervjun och intervjupersonernas kroppsspråk. Gillham 

(2008) har några grundregler vid transkribering som han anser att det 

ska tas hänsyn till och en av dessa är att transkriberingen ska ske så 

snart som möjligt efter intervjun för att lättare kunna tolka 

inspelningen då intervjun finns färskt i minnet. Bryman & Bell (2005) 

menar att transkribering av en intervju ger fullständig information på 

ett sätt som är svårt att komma över i andra intervjumetoder.  
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Tillförlitlighet  
I inledningen av varje intervju med respektive bank har vi kort berättat 

om syftet med vår studie. I alla våra intervjuer har vi gett 

respondenterna samma förutsättningar då vi står opartiska till samtliga 

vilket ökar tillförlitligheten i vår studie. För att öka tillförlitligheten 

ytterligare har vi använt oss av lika tillvägagångssätt i alla intervjuer 

och haft samma intervjuguide och intervjufokus. Då vi spelat in 

samtliga intervjuer har vi även haft möjligheten att gå tillbaka för att 

lyssna och kontrollera att uppgifterna stämmer vilket ökade studiens 

tillförlitlighet.  

  

Guba & Lincoln (1994) har utvecklat två kriterier att använda vid 

bedömning av kvalitén i en studie. Det ena kriteriet är trovärdighet där 

några underkriterier är intressanta. Det första underkriteriet är 

tillförlitlighet, där de menar att den sociala verkligheten som en 

forskare framställer avgör hur pass godtagbar den blir. 

Tillförlitligheten mäts i hur pass forskaren följt de riktlinjer som finns 

under arbetets gång. I vår studie har vi följt de riktlinjer som funnits 

uppställda under arbetets gång och kontinuerligt haft möten med 

handledare. Det andra underkriteriet som Guba & Lincoln (1994) 

presenterar är överförbarhet, där djupet i en studie är viktigt för att det 

ska kunna användas i andra miljöer. Då övergången till kontantlösa 

bankkontor var aktuell och skedde precis under intervjutillfällena ser 

vi studien som användbar i andra miljöer då det idag finns få likartade 

studier inom området. Studien riktar även in sig på få (fem) 



16 

 

respondenter vilket ger den ett djupt resultat istället för ett generellt 

resultat. Det tredje underkriteriet är pålitlighet där författarna menar 

att studien ska ha en fullständig och åtkomlig beskrivning av alla 

stadium i studien i form av problemformulering, val av 

undersökningspersoner osv. I vår studie redogjorde vi för alla delar av 

studien i innehållsförteckningen samt bifogade aktuella bilagor och 

intervjufrågor. Det andra kriteriet för att mäta kvalitén i en studie är 

äktheten där en rättvis bild är viktig. Med en rättvis bild menas att 

informationen som fås till studien ska samlas in rättvist genom att inte 

enbart intervjua högre chefer utan även underchefer och anställda. Vi 

har intervjuat både chefer och banktjänstemän i vår studie vilket ökar 

sannolikheten att få en rättvis bild. 

 

Källkritik 

För att bedöma våra källors trovärdighet har vi använt oss av 

källkritik. Bäck & Halvarson (1992) menar att källkritikens syfte är att 

med så stor sannolikhet som möjligt fastställa relationen mellan 

insamlat material vid en studie och den sociala verkligheten. Våra 

respondenter som genomfört förändringen i kontanthanetringen, 

Swedbank och Nordea, har implementerat detta precis vid 

intervjutillfällena vilket gjorde att dessa källor har känts tillförlitliga 

då intervjupersonerna haft händelsen friskt i minnet. Bäck & 

Halvarson (1992) talar om några aspekter angående källkritikäkthet. 

En utav dessa aspekter är just det rörande avståndet i tid gentemot 

själva händelsen. Ju längre tid som passerat från händelsen till att den 
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förs ner på papper desto mindre tillförlitlig anses källan vara. Vid våra 

intervjuer med bankerna som genomfört förändringen har vi pratat 

med förstahandskällor. Det betyder att intervjupersonerna själva har 

medverkat vid implementeringen och detta har gett oss tillförlitlig 

fakta då den inte blivit återberättad och eventuellt reviderad. Vid 

intervjun med banken som behåller kontanterna har vi även där pratat 

med förstahandskällor som arbetat när förändringen skett på de andra 

bankkontoren. En annan aspekt som Bäck & Halvarson nämner är den 

de kallar för "avstånd i rummet". Denna handlar om hur många 

överföringsled som händelsen passerar innan den når den aktuella 

källan. Förstahandskälla kallas den mest tillförlitliga och denna källa 

är själv medverkande i händelsen.  

 

Vetenskaplig metod  
Inledande delen av vår studie utgjordes till viss del av teoriforskning 

samt etablerande av kontakt med de personer som vi avsåg att 

intervjua. Efter att ha fått en grundläggande uppfattning i teorin 

genomförde vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

bankpersonal involverade i beslutet gällande att upphöra eller fortsätta 

med kontanthanterande bankkontor. Genom intervjuerna har vi fått 

fram mestadels av vår kunskap kring beslutet som vi sedan jobbat 

vidare med och fördjupat oss i genom litteratur etc. Att genomföra 

studien på det här sättet kan härledas till det kvalitativa 

forskningssättet då vårt syfte har varit att skapa förståelse för vad som 

gett upphov till förändringar i en organisation som t.ex. införandet av 
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kontantlösa kontor samt konsekvenserna utav detta. Att en studie är 

kvalitativ betyder att förståelse fås utifrån hur den sociala verkligheten 

förhåller sig. Kunskapen tas fram som en interpretativ process som 

innebär att människors syn på verkligheten i en viss miljö studeras och 

förståelsen i forskningen skapas utifrån denna sociala verklighet 

(Bryman & Bell, 2005). Teorier formuleras utifrån detta och härleds 

till hypoteser som antingen verifieras eller falsifieras menar Backman 

(2008). 

 

Vi har använt oss av ett tolkande synsätt då vi låtit våra 

intervjupersoners personliga åsikter ligga till grund för vår studie för 

att utifrån det hitta lämpliga teorier. Vi har utgått från 

intervjupersonernas subjektiva uppfattning och har inte med säkerhet 

kunnat veta om de talat sanning. Därför har ett tolkande synsätt blivit 

lämpligt. Deras svar har vi sedan valt att tolka genom aktörssynsättet, 

socialkonstruktivismen och hermeneutiken. 

 

Abduktion 
I början av vår studie fick vi fram mestadels av vår kunskap kring 

förändringen genom intervjuer med representaner för de olika 

bankerna som vi sedan forskade vidare kring. Vi har gjort en 

upptäckande studie då vi utifrån intervjuerna observerat att det funnits 

flera möjliga hypoteser att besvara våra frågeställningar med. Vi har 

fått vetskap utifrån dels intervjuer och dels teori och har låtit 

förståelsen gradvis växa fram mellan dessa under arbetets gång. Under 
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studiens förlopp har vi funnit flera tänkbara bakomliggande orsaker 

till varför beslutet att genomföra/inte genomföra förändringen skett på 

bankkontoren. Vi har sedan härlett de mest troliga hypoteserna till att 

förändringen/icke-förändringen inträffat. Då vi gjort en kvalitativ 

studie har vi sökt logiska samband under arbetets gång att härleda våra 

slutsatser till och därför har den abduktiva metoden passat vår studie.  

Charles S. Pierce (1839-1914) menar att den abduktiva metoden 

används av forskare för att fastställa vetenskapliga samband utifrån 

den verklighet som känns till. Ny kunskap kan upptäckas i denna 

metod för att förklara sakförhållandena men den kan bli falsifierad då 

sakförhållandena kan tolkas på flera tänkbara sätt. 

 

Vetenskaplig tradition 
Vi har valt att genomföra en studie med hermeneutisk inriktning. 

Enligt vår uppfattning kunde vår frågeställning bäst besvaras på det 

sättet då vi ville förstå tankarna bakom bankernas process samt hur 

denna har gått till utifrån våra intervjupersoners uppfattning. 

Hermeneutiken har en humanistisk inriktning och försöker fokusera på 

att förstå beteendet bakom densamma menar Bryman & Bell (2005). 

Innan vi påbörjade intervjuandet av våra respondenter hade vi våra 

uppfattningar och föreställningar kring det faktum att vissa av 

bankerna valde att bli kontantlösa och andra inte. För att vi skulle 

kunna uppnå förståelse för vissa av bankernas handlande måste vi 

sätta oss in i deras bild på omvärlden och försöka förena den med vår 

egen. Genom denna hermeneutiska inriktning, där vi alltså försökt 



20 

 

tolka våra respondenters åsikter kring företeelsen, har vi kunnat nå en 

djupare förståelse. Den bilden vi hade innan har förändrats och 

fördjupats under intervjuernas gång då vi fått en ny uppfattning om 

företeelsen och teorin då dessa har fått en djupare mening. Vår uppgift 

blev i och med detta att jämföra föreställningar vi hade innan 

intervjuerna med bilden som våra respondenter hade kring företeelsen 

och sedan hitta ett samband jämfört med relevant teori.  

 

Kunskapen vi haft innan intervjuerna kring t.ex. hur förändringar sker 

och vad som kan vara bakomliggande orsaker har under studiens gång 

fått en djupare innebörd då den har satts in i nya sammanhang i och 

med intervjuerna. Denna ständigt lärande process kan liknas med den 

hermeneutiska cirkeln som Starrin & Svensson (1994) talar om. 

Denna texttolkningsmetod som kallas den hermeneutiska cirkeln går 

ut på att uppnå olika stadier i förståelsen av en text. De olika delarna, 

satserna och orden i en text kan förstås bättre om de sätts in i sina 

enskilda sammanhang för att få en djupare förståelse av texten som 

helhet. Det finns olika tolkningskriterier i cirkeln. Används t.ex. 

enbart en text som utgångspunkt i tolkningsarbetet så finns inga 

kriterier utanför den hermeneutiska cirkeln sägs det. Används det 

istället t.ex. intervjuer också är kriterier utanför cirkeln tillgängliga 

och det blir möjligt att pröva tänkbara tolkningar av materialet fram 

och tillbaka mellan del och helhet tills den mest rimliga utsagan 

påträffas.  
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Socialkonstruktivism  
I vår studie har vi anslutit oss till ett tolkande synsätt då vårt syfte 

handlar om att skapa förståelse kring varför vissa av våra respondenter 

väljer att genomföra en förändring i sin kontanthantering medan andra 

väljer att avstå. Vi ville också ta reda på vad detta innebär, både rent 

praktiskt för kontoren och för framtiden. Intervjuer har genomförts 

med respondenter från respektive bank och pga. vårt tolkande synsätt 

har vi haft i åtanke vid intervjuerna att våra respondenter kan ha olika 

kulturella och psykologiska bakgrunder vilket kan påverka deras 

verklighetsuppfattning. Detta har gjort att vi inte kunnat ta deras svar 

alltför bokstavligt. Våra respondenters syn på förändringen som de 

genomfört/inte genomfört på bankkontoren kan skilja sig från 

verkligheten men vi har inte redovisat några "sanningar" i vår studie 

utan har dragit slutsatser utifrån hur vi tolkat deras subjektiva 

uppfattningar jämfört med lämplig teori. 

  

Det tolkande synsättet som vi har använt oss av i vår studie kan 

beskrivas genom socialkonstruktivism. Wenneberg (2000) beskriver 

socialkonstruktivism som att det som verkar uppenbart inte får tas för 

givet och varje människas verklighetsuppfattning är beroende på 

dennes aspekt. Tänkande, språk och varseblivning ligger till grund för 

människans verklighetsuppfattning men påverkas av kulturella, 

ekonomiska och psykologiska faktorer. R. Searle (1995) menar likt 

Wennerberg (2000) att människans verklighetsuppfattning skapas 

genom dennes unika synvinkel och är influerad av flera olika 
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personliga faktorer.  

  

Då våra respondenter har valt olika vägar att gå i 

kontanthanteringsfrågan har vi antagit att de banker som har valt att 

eliminera kontanterna har accepterat kontanternas minskning i 

samhället mer än de andra bankerna. Deras agerande har bidragit till 

att andra betalningsmedel än kontanter främjas och har blivit mer 

bekräftade än de var innan. På det här sättet menar Wennerberg (2000) 

att sociala fakta skapas genom konventioner. J. Nightingale & 

Cromby (1999) menar att det är genom människans upplevelser av 

olika aspekter av världen som kunskap växer fram. Kunskap om 

verkligheten bestäms genom sociala faktorer såsom makt och 

intressen i ett samhälle. Enligt dessa författares teori  har våra 

respondenter gett oss en bild som återspeglar deras sociala verklighet 

när de menar att kontanternas minskning var en följd av människans 

agerande och att det var människan som styrde samhällsutvecklingen.  

 

Aktörssynsättet  
I vår studie har aktörerna, alltså våra respondenter, varit vår primära 

informationskälla. Det har varit aktörernas tolkningar och upplevelser 

utifrån vilka vi försökt skapa förståelse samtidigt som dessa avgjorde 

vilken riktning vår studie skulle ta. Vi har i intervjuerna försökt att 

sätta oss in i våra aktörers upplevda verklighet kring förändringen/icke 

förändringen som aktualiserades på vissa av kontoren. För att vi skulle 

kunna besvara vårt syfte i studien har vi försökt att se handlingar och 
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händelser ur våra aktörers ögon. För att vi skulle kunna göra det 

ställde vi inte raka frågor utan lät dem mer svara fritt och 

uppmuntrade dem hellre till att berätta mer än att leda dem tillbaka till 

frågan för att få fram det väsentligaste ur deras synvinkel. Measor 

(1985) menar att aktörernas synvinkel på saker och ting kan förstärkas 

sett ur forskarens ögon. Detta genom att låta den intervjuade frångå 

intervjufrågorna och associera fritt med egna tankar för att få fram 

dennes viktiga aspekter. De mest betydelsefulla aktörerna för vår 

studie var de som stod i direkt kontakt med kontanthanteringsfrågan 

inom varje bank och vi har intervjuat respektive nyckelperson i 

kontanthanteringsfrågan. Lundahl & Skärvad (1999) menar att dessa 

s.k. signifikanta aktörer måste identifieras. Dessa aktörer är de som är 

de mest betydelsefulla aktörerna i förhållande till problemställningen. 
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Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi vetenskapliga teorier som är relevanta 
för vår studie.  
Sedan diskuterar vi vilka drivkrafter ligger bakom förändring och vad 
dessa beror på. Vi fortsätter med att förklara begreppet 
spårbundenhet och dess inverkan på förändring. Därefter går vi 
vidare med ett avsnitt där vi går närmare in på begrepp som 
downsizing och adaptability tax. Avsnittet avslutas med en kort 
summering av den teori som används i studien.

 

Drivkraft till förändring     
Begreppet organisation definieras av vissa forskare som stabilitet, 

balans. Enligt den definitionen innebär all förändring att balansen 

rubbas (Jacobsen, 2005). Drivkraften bakom förändringen är den 

obalans som råder mellan organisationen och dess omgivning eller 

inom själva organisationen. På senare tid har dock begreppet 

organisering, som mer förknippas med handling, till en viss del ersatt 

begreppet organisation. På så sätt betonas det att det handlar om en 

pågående process och att det krävs ständiga förbättringar och 

anpassningar för att en organisation ska (för)bli framgångsrik, menar 

Bredenlöw ( 2003).  

 

Organisationsförändring kan enligt Van den Ven och Poole (ref. av 

Jacobsen, 2005) delas in i fyra modeller beroende på vad det är som 

orsakar den samt hur den genomförs. Författarna skiljer mellan 

planerad förändring, förändring som pågår under organisationens hela 

livscykel, förändring som uppstår genom maktkamp samt förändring 
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genom evolution. Planerad förändring innebär en systematisk 

förändring som börjar med att personer inom en organisation 

uppmärksammar ett problem som de avser lösa. Genom en djupare 

analys kommer man då fram till olika strategier för att komma till rätta 

med problemet och väljer det tillvägagångssätt som bäst motsvarar 

organisationens mål och möjligheter. Efter genomförda förändringar 

utvärderas beslutet för att bestämma hur väl åtgärderna motsvarar de 

uppsatta målen och huruvida ytterligare insatser krävs (Jacobsen, 

2005). Förändring genom evolution är, precis som det låter, en gradvis 

utveckling med stark inspiration från beteendet av levande 

organismer. Genom naturligt urval sorteras de organisationer som inte 

anpassar sig till förändringar i samhället bort. Ovanstående modeller 

är på intet sätt exkluderande. Tvärtom, innehåller förändring ofta 

inslag av alla de olika perspektiven menar Jacobsen (2005).  

 

Feldman och Pentland (2003, ref. av Jacobsen, 2005) talar om inre och 

yttre drivkrafter som ligger bakom förändringar. Inre drivkraft 

uppkommer från bristande jämvikt mellan t. ex maktförhållanden och 

strukturer inom organisationen medan yttre beror på förändringar i 

organisationens omgivning som kräver respons. Bland de yttre 

drivkrafterna kan man urskilja bl.a. teknologiska, politiska och 

kulturella förändringar.  

 

En skiftande efterfråga tvingar organisationen, som per definition hela 

tiden strävar efter balans, att genomgå en förändring för att återfå 
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balansen. Efterfrågan kan påverkas som en följd av demografiska, 

ekonomiska, kulturella, politiska och teknologiska förändringar. Det 

kan handla om förändringar i utbildningsnivå, ålderssammansättning, 

köpkraft, socialt medvetenhet, tekniska innovationer mm (Kotler, 

Wong, Saunders, & Armstrong, 2005).  

 

Fast-moving and slow-moving institutions  

Det ligger i människans natur att vilja strukturera sin tillvaro och all 

förändring innebär att den strukturen rubbas menar North (2006). Vår 

kunskap har samlats under en lång tid efter otaliga trial-and-error 

försök som ofta slutat i misslyckanden men som ändå lett oss till vissa 

användbara slutsatser. De uppfattningar och regler som vi lever efter 

idag är något som har utvecklats under många generationer. 

 

Institutionalisering sker i form av formella regler, informella normer 

och en modell för hur dessa ska tillämpas. Med formella regler menas 

de lagar och förutsättningar som bestämmer ”spelets” regler. 

Informella normer är det gängse praxis som tillämpas, oskrivna regler 

som alla spelare är medvetna om. Följderna av brott mot dessa regler 

och normer är kända för alla. Banker, som genom historien varit 

viktiga samhällsinstitutioner, kan möta starkt motstånd från sin 

omgivning. Jacobson (2005) talar om den institutionella omgivningen 

som anger normer för hur en viss typ av organisation bör se ut och hur 

den som bryter mot normen ofta möts av motstånd.  
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North (2006) definierar begreppet institution som spelregler där 

organisationer är spelarna och samspelet mellan dessa båda leder till 

institutionell förändring. Förändringar inom den institutionella 

strukturen är oftast stegvisa, framförallt när det gäller de informella 

normerna. Formella regler kan ändras över en natt men för att de 

oskrivna reglerna och attityderna ska förändras krävs tid.  

 

Smith grundade 1776 en viktig frågeställning rörande ekonomisk 

tillväxt och utveckling och vilka förutsättningarna på marknaden bör 

vara för att uppnå detta. Än idag finns denna frågeställning kvar och 

Roland (2004) anser att han har hittat lösningen på detta genom sin 

framställning om institutioner där han skiljer på institutioner som 

antingen förändras långsamt och kontinuerligt eller snabbt och 

oregelbundet. De institutioner som rör sig långsamt kännetecknas av 

att det är deras kultur, där värderingar och sociala normer är 

väsentliga, som styr förändringstakten. Detta är nära förknippat med 

en framåtskridande teknik. Institutioner som rör sig snabbt förändras 

hastigare och ibland oftare än de långsamma institutionerna. Det finns 

ett samspel mellan dessa två förändringssätt och i vissa fall kan detta 

samspel förenkla en institutionell förändring. De institutioner som rör 

sig långsamt påverkar ofta de snabbrörliga institutionerna och när de 

långsamma institutionerna förändras lite i taget så skapas press på de 

snabbrörliga institutionerna att även de ska förändras. Kultur har den 

egenskapen att den förändras sakta och regelbundet och att det är svårt 

att förutse eftersom det ständigt skapas innovationer. De 
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snabbföränderliga institutionerna påverkas istället av det politiska och 

juridiska systemen vilka kan förändras på ett ögonblick enligt Roland 

(2004).  

 

Tolkning av nya marknadsförhållanden 
Bankerna har en speciell roll i samhället, något som skulle kunna 

kallas en informell institution. Ett kännetecknande drag hos 

institutioner är att dessa med tiden blir allt mer lika varandra, något 

som kallas för isomorfism. DiMaggio och Powell (1983, ref. av 

Eliasson, 2010) gör skillnad mellan normativ, mimetisk och tvingande 

isomorfism. När omgivningen upplevs som osäker tenderar 

organisationer att imitera varandra och mimetisk isomorfism uppstår. 

Batis-Lazo, Haigh och Stearns (2013) menar att mimetisk isomorfism 

inte uppstår enbart när organisationer imiterar varandra utan ofta 

också genom att de accepterar och delar samma vision om framtida 

utvecklingen inom det berörda området och då agerar utifrån den 

visionen.  

 

Organisationer, som ju består av människor, är precis som 

människorna som utgör dem – unika, och reagerar inte alltid rationellt 

som ekonomiforskningen ibland gör gällande. Enligt North (2006) 

baseras tolkningen av en situation på olika erfarenheter som 

människor besitter och deras strategi för att bemöta problem kan 

därför se olika ut. Olika erfarenheter påverkar även hur en förändring 

genomförs. Även när organisationer imiterar varandra resulterar det 
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inte i två exakta kopior av varandra. Förändring är en pågående 

process som påverkas av hur människor som deltar i både 

beslutsfattandet och genomförandet av den uppfattar situationen. 

Johansson(2006, ref. av Eliasson, 2010) menar att människor som 

deltar i förändringen ska uppfattas som transformatörer som tillför 

egna kunskaper och erfarenheter och ger därmed förändringen en unik 

prägel.  

 

Verksamheter styrs efter vissa regler, skrivna som oskrivna vilket 

påverkar hur de reagerar på marknadens impulser. Brunninge (2009) 

beskriver hur händelser i organisationens historia och hur den tidigare 

handskades i liknande situationer kan användas som en faktor för att 

legitimera och rationalisera sina beslut. Även ”icke-användning”, där 

man bortser från historien eller selektiv användning av densamma kan 

påverka uppfattningen om ett beslut eller om organisationen som 

helhet, menar författaren. Dessutom väljer vissa organisationer att 

använda historien som en mall ur vilken de sedan utvecklar nya idéer 

samtidigt som kontinuiteten behålls (Brunninge, 2009).  

 

Enligt teorin om spårbundenhet är det möjligt för organisationer att 

fortsätta följa ett tidigare inslaget spår även om det inte är berättigat ur 

ekonomisk synvinkel och förbli framgångsrika. Teorin förkastas dock 

av neoklassiska ekonomer som menar att ineffektiva lösningar inte är 

möjliga i en fungerande marknadsekonomi på längre sikt. De menar 
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att det istället är marknaden eller ”den osynliga handen” som styr 

beslutsfattandet i en framgångsrik organisation (Bladh, 2008). 

 

Spårbundenheten kan försvåra genomförande av förändringar om 

dessa avviker alltför mycket från det inrotade, speciellt om det vid 

implementeringen inte tas hänsyn till den kultur och de värderingar 

som råder inom organisationen. Value-driven management tar hänsyn 

till, förstärker och betonar de delar i förändringsarbetet som 

sammanfaller med de värderingar som organisationen tidigare visat 

och på det sättet utnyttjar spårbundenheten till sin fördel (Scheuer & 

Scheuer, 2008).  

 

Att välja förändringsstrategi 
Vid behov av förändring kan organisationer välja en proaktiv strategi 

som innebär att de agerar tidigt på de företeelser som påverkar deras 

effektivitet innan utvecklingen kommit så långt. Andra anser att det 

finns fördelar med att avvakta och se hur det hela förlöper innan de 

reagerar, det vill säga att använda sig av en s.k. reaktiv 

förändringsstrategi. Reaktiv förändringsstrategi innebär ofta mindre 

motstånd då det är lättare att visa på orsaken till förändringen. 

Proaktiv förändring baseras å andra sidan på subjektiva bedömningar 

av hur organisationen kommer att påverkas i framtiden, vilket innebär 

att det kan bli svårt att motivera varför en förändring bör genomföras. 

Båda strategierna innebär en risk då ett tidigt agerande (proaktiv) 

betyder att den tillgängliga informationen är ofullständig vilket ökar 
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risken för missbedömningar och felaktiga beslut. Genom att använda 

sig av reaktiv förändringsstrategi riskerar organisationer å andra sidan 

att bli omkörda av sina konkurrenter menar Jacobsen (2005).  

 

Ett sätt att effektivisera en organisation på är att genomföra 

downsizing. De flesta förknippar downsizing med 

personalnedskärningar men begreppet omfattar mycket mer. Det kan 

bl.a. handla om minskande av antalet hierarkiska nivåer, 

strömlinjeformande av vissa processer, omskolning av anställda, 

avskaffande av olönsamma funktioner osv. (Appelbaum, Everard, & 

Hung, 1999). Downsizing genomförs inte nödvändigtvis i företag som 

befinner sig i kris. Det kan istället vara ett sätt att anpassa sig till 

marknadens krav, öka företagets vinst, göra det konkurrenskraftigare 

mm. Som ett motiv till downsizing nämns ofta teknologiska framsteg 

som då uppfattas ha gjort vissa processer överflödiga. Ett sådant 

beslut är dock inte problemfritt enligt Jacobsen (2005). Det påverkar 

ofta många människor och kan leda till motstånd och sabotage av 

förändringsprocessen. Behov av anpassning till rådande 

företagsklimat som skäl till downsizing har alltmer ersatts av 

globalisering och IT-framsteg. Appelbaum, Everard, & Hung (1999) 

menar att det som är gemensamt för de båda är att skälen ligger 

bortom företagets möjlighet att påverka.  

 

Enligt ekonomen Kohli (2009) tillhör framtiden de organisationer som 

lyckas känna igen vilka varor och tjänster marknaden efterfrågar och 
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vågar satsa på dem även om det innebär att en del av befintliga, 

mindre lönsamma tjänster måste offras. I en artikel, skriven strax efter 

att den ekonomiska krisen blivit ett faktum, betonar han att bankerna 

kan utnyttja den ostabila situationen för att genomföra nedskärningar 

och minska utgifterna genom att ta bort alla onödiga funktioner som 

byggts på under åren och därmed öka effektiviteten.  

 

Reaktioner på förändring 
För att en verksamhet inte ska stelna och för att säkerställa att 

medarbetarna i en organisation inte ska slungas runt i plötsliga 

omvandlingar är det fördelaktigt om organisationen accepterar att 

förändring är en del av dess bas. För att en organisation ska kunna 

rätta sig efter samhällets utveckling är det av vikt att alla medarbetare 

samt chefer får vara med och påverka verksamheten i sitt vardagliga 

arbete. Dessa är ju trots allt specialister på sina områden, men de 

måste också kontinuerligt utvecklas och bredda sina kompetenser för 

att kunna anpassa sig efter den snabba takt samhället förändras i 

(Dilschmann, Falck, & Krafft, 2000). Förnyelser leder ofta till 

motstånd, antingen från människor som arbetar inom organisationen 

eller från dess omgivning, ibland båda. Men det behöver inte alltid 

innebära något negativt. Om motståndet yttrar sig i konstruktiv kritik 

kan det i längden leda till bättre beslut (Jacobsen, 2005).  

Motivationsforskare har genom åren konstruerat en rad teorier om hur 

motivationen påverkas av olika faktorer. Den mest använda är 

Maslows behovstrappa som visar en hierarkisk uppställning av 
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individens behov. På första trappsteget kommer fysiologiska behov 

som följs av trygghetsbehovet, sociala behov, behov av uppskattning 

och slutligen behov av självförverkligande (Wolvén, 2000). Hackman 

och Oldham(1979, Wolvén, 2000) talar om fem dimensioner som 

påverkar arbetsmotivationen: variation, helhet, betydelsefullhet, frihet 

samt feedback. För att uppnå och behålla en hög motivationsnivå är 

det viktigt att bedöma vilken kompetens de anställda besitter. Det 

finns en fara med att sätta för låga krav då det i längden leder till att 

personen tappar intresse och inspiration till arbetet. Orealistiskt höga 

krav kan å andra sidan leda till dåligt självförtroende och i 

fortsättningen lägre motivationsnivåer. Därför är det viktigt att ledaren 

har bra relation till sin personal för att kunna göra den bedömningen 

menar Wolvén (2000). 

 

Idag finns många olika förändringsstrategier som både har 

tayloristiska och nyare (humanistiska) aspekter på 

organisationsformer. Taylorismen kännetecknas av en tydlig 

arbetsdelning med klara hierarkiska strukturer och ett straff- och 

belöningssystem som upprätthåller dessa. Den nyare 

organisationsformen, post-taylorismen, har istället inneburit att 

gränserna mellan olika yrkesroller inom företaget har mjukats upp 

(Appelquist, 2005). Även när det gäller samspelet med omgivningen 

är inte gränserna lika tydliga vilket kan märkas i att allt fler företag 

väljer att lägga en del av sin verksamhet på entreprenad. En följd av 

post-taylorismen har blivit plattare organisationer där informationen 
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sprids horisontellt i motsats till taylorismens idéer om vertikal hierarki 

(Appelquist, 2005).  

 

Under åren har två huvudsakliga förändringsstrategier utvecklats: 

Expertstrategin 

I denna strategi är det organisationens ledning som initierar, planerar 

och genomför förändringsarbetet. De anställda i organisationen nyttjas 

enbart om de besitter information som kan behövas i och med 

förändringen snarare än som delaktiga i förändringsarbetet. 

Informationen som ledningen kan behöva från de anställda samlas då 

vanligtvis in genom intervjuer eller enkäter. Denna strategi har fått 

mycket kritik eftersom den inte tar tillvara på de anställdas kunskaper 

vilket kan leda till avsteg från det beslut som fattas och att beslutet får 

en låg genomslagskraft (Dilschmann, Falck, & Krafft, 2000). 

Expertstrategin lämpar sig bäst när det gäller en förändring som ska 

ske på ett väl avgränsat område inom organisationen med ett smalt 

probleminnehåll (Dilschmann, Falck, & Krafft, 2000). Expertstrategin 

har mycket gemensamt med det som kallas för förändringsstrategi E. 

Den inriktar sig mest på den ekonomiska aspekten av förändringen 

som initieras enligt top-down-modell. Processen sker efter en bestämd 

ordningsföljd och dess effekt mäts i ekonomiska termer. 

Förändringsarbete som genomförs enligt strategi E inriktar sig främst 

på de formella elementen medan betydelsen av informella element 

ofta bortses ifrån. Som namnet antyder (E:t står för economic) är 

finansiella belöningar bästa sättet att påverka motivationen enligt 

denna teori. Ledarstilen som förknippas med strategi E kan uppfattas 
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som ”hård” då den främst använder sig av formell makt där 

förändringar i organisationen inte kräver en förändring i de anställdas 

värdesystem (Jacobsen, 2005). 

Lärstrategi 

Denna strategi lämpar sig för dagens organisationer som i och med de 

förändrade förutsättningarna (ökandet av medbestämmande i 

organisationer) försöker involvera alla nivåer i förändringsarbetet 

inom en organisation. I denna strategi ses förändringsarbetet som en 

lärande process. De anställda får här delta i processen och driva 

organisationens utveckling och förändringsarbete framåt, med hjälp av 

sina egna undersökningar från marknad, leverantörer och kunder 

(Dilschmann, Falck, & Krafft, 2000).  Beer & Nohria (ref. av 

Jacobsen, 2005) kallar strategin som vill förändra organistionen 

genom att förändra medlemmarnas värdesystem för strategi O. Till 

skillnad från strategi E, där förändring ses som en lineär process, 

menar de att förändringsprocesssen är en cirkel där en förändring leder 

till andra förändringar. Betoningen ligger på organisatoriskt lärande 

som den drivande kraften i förändringen. Enligt Senge (Jacobsen, 

2005) är ständigt ifrågasättande en förutsättning för organisatoriskt 

lärande. Samtidigt måste kunskapen som den enskilde erhåller föras 

vidare till gruppen och det kan ske genom öppna dialoger där det är 

”högt i tak” och det finns utrymme för misslyckande (Jacobsen, 2005).  

 

James Quinn (Jacobsen, 2005) menar att när en organisation använder 

sig av strategi O kan den med fördel ha inkrementella inslag i 
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planeringen. Vid inkrementell planering tas beslut ett i taget efter att 

aktiviteter har prövats och utvärderats. En fördel med det är att det vid 

dessa mindre förändringar inte bildas lika stort motstånd bland 

organisationens anställda som det kan göra vid en betydande 

förändring.  

 

I strategi O talar Jacobsen (2005) även om de inre drivkrafterna som 

kan uppkomma vid förändringsarbete. Om alla anställda inom en 

organisation får vara med och påverka i processen kan det skapa en 

inre motivation hos de anställda då de får känslan av att deras insats är 

viktig. En annan inre drivkraft som kan finnas vid förändringsarbete är 

då ledningen vill få de anställda att tro att förändringen inte enbart 

sker på grund av ekonomiska skäl utan vilar mer på individens 

utvecklingsmöjligheter och sociala förhållanden.  

 

Personalens roll i förändringen 
Vid de flesta former av utbyte av varor/tjänster kan man urskilja 

mellan två olika slags utbyten. Dels ett marknadsorienterat 

(transaktions-) och dels ett icke-marknadsorienterat (relations-) utbyte. 

Det marknadsorienterade betraktelsesättet riktar in sig enbart på själva 

transaktionen, alltså överföringen av ägandet av en produkt/tjänst och 

är helt oberoende av tidigare och framtida relationer (Eriksson, 2006). 

Det icke-marknadsorienterade betraktelsesättet tar istället sikte på 

historiska och sociala sammanhang och tar tillvara på det ömsesidiga 

intresset mellan köpare och säljare. Det finns dock några utmärkande 
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egenskaper såsom förtroende, samarbete, normer, anpassning, sociala 

band, tillfredsställelse med utbytet samt ömsesidighet som måste 

uppfyllas i relationen för att tillförsäkra att utbytet är effektivt 

(Eriksson, 2006).  

 

Banksektorn har, precis som samhället i stort, genomgått stora 

förändringar i och med datateknikens framfart. Datorernas inträde på 

bankkontoren innebar till en början minskade kvalifikationskrav på de 

anställda i och med att allt fler tjänster automatiserades. Andra 

effekter som ökad styrning och arbetsdelning var något som 

eftersträvades inom den tayloristiska organisationsformen vilket 

underlättades i och med datoriseringen. Post-tayloristiska idéer om 

platta och decentraliserade organisationer uppvisar ett positivt 

samband med datateknikens utveckling. Arbetsuppgifterna på dagens 

bankkontor består i allt mindre grad av automatiserade tjänster då 

dessa i många fall har överförts till kunderna själva. 

Kvalifikationskraven på de anställda har därmed återigen ökat 

(Appelquist, 2005).  

 

Tidigare var all kontakt mellan banken och dess kunder personlig och 

relationen baserades på tillit och förtroende. Men då detta var väldigt 

kostnadskrävande tog banken tillfället i akt när den tekniska 

utvecklingen gjorde det möjligt att införa ett mer massorienterat sätt 

att närma sig kunden på bekostnad av den personliga relationen. Med 

tiden har bankerna insett värdet av att ha en djupare kontakt med sina 
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kunder och börjat rikta in sig på det som kallas Customer Realtionship 

Management (CRM)
3
. Banken har kunnat utnyttja den senaste 

teknologin för att minska de kostnader som en personlig relation 

kräver vilket har inneburit att banken getts möjlighet att anpassa sina 

tjänster efter kundens behov och erbjuda skräddarsydda lösningar till 

varje enskild kund (Peppard, 2000).  

 

Ett bankkontor i förändring 
All bankverksamhet har ett stort inflytande över samhällets utveckling 

och är därför strikt reglerad av myndigheter vilket gör banksektorn till 

ett svårföränderligt område och det krävs både betydande resurser och 

ett långt tidsperspektiv för dem för att kunna hänga med i en 

förändrande värld (Eriksson, 2006). De teknologiska förändringarna 

har varit omvälvande i och med Internets utveckling vilket har lett till 

att organisationer har varit tvungna att anpassa sig för att överleva på 

marknaden.  

 

De förändringar som bankerna genomför på senare år innebär ofta att 

arbetsuppgifter förs över på kunderna själva. 

De tekniska framstegen har onekligen haft positiv inverkan på 

banksektorn och innebär:   

– en reduktion av kostnader 

– att bankerna blir tillgängliga i större geografiska områden  

                                           
3
 Kan definieras som en affärsstrategi som används för att tillfredsställa ett företags existerande och kommande 

kunder, samtidigt som man ökar företagets lönsamhet och avkastning (Ebad, 2006) 
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– att kontorspersonalen kan jobba mer effektivt då enkla transaktioner 

sköts av kunderna själva 

– att bankerna får tillgång till mer information om kunderna och deras 

vanemönster mm 

Men utvecklingen är inte enbart positiv ur bankernas synvinkel heller. 

Det innebär även att konkurrensen har blivit hårdare då nya banker 

kommer in på marknaden samt att uppbyggandet och upprätthållande 

av avancerade datasystem är väldigt kostsamt. 

Fördelar för kunderna är många (lägre kostnader, inga väntetider, 

tillgång till bankkontot dygnet runt, den ökade konkurrensen mm), 

men införandet av den nya tekniken har också vissa negativa effekter. 

Några farhågor är att alla inte har den vana och kunskap som krävs för 

att använda t ex internet- eller telefonbank, säkerhetsrisken samt att 

den personliga kontakten går förlorad (Angelakopoulos & Mihiotis, 

2011).  

  

Förändringar kan ofta innebära en period av förvirring och oreda 

innan allt faller på plats. Det kan innebära en kostsam 

anpassningsperiod med förlorade kunder som följd innan den nya 

kursen har införlivats i organisationen. Organisationer som vill vara 

anpassningsbara för att kunna följa omgivningens krav måste därför 

vara beredda att betala det som Klingvall(2008) kallar ”adaptability 

tax”. Han menar att ett visst kundbortfall är oundviklig och något som 

organisationer som inför förändringar bör vara medvetna om och 

räkna med.  
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Branca (2008) redovisar resultaten av en studie om hur konsumenters 

val av distributionskanaler påverkas av demografiska egenskaper där 

det framgår att åldern har en inverkan på användningen av 

teknologiska innovationer. Även en viss skillnad i hur män och 

kvinnor förhåller sig till ny teknik kan uttydas. Genom intervjuer i 

samband med undersökningen framkom det också att mindre 

sysselsatta (arbetslösa, deltidsarbetare, pensionärer mm.) har större 

behov av att fysiskt besöka banken. Som skäl anges bl. a. behov av att 

prata med någon.  

 

Hitt & Frei har i juni 2002 publicerat en studie där de hade försökt 

hitta om det finns några gemensamma kännetecknande egenskaper för 

de bankkunder som använder internetbanken jämfört med dem som 

sköter sina bankärenden på det traditionella sättet. De kom fram till att 

användare av internetbanken i genomsnitt var mellan två och sex år 

yngre, mer förmögna och mer sannolikt gifta än de som inte använde 

internetbanken. Studien visar också att PC-användarna är mer 

lönsamma för banken då de använder fler banktjänster 

(Angelakopoulos & Mihiotis, 2011).  
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Sammanfattning av teorikapitlet 
 

 
Då vårt syfte är att belysa vad som ligger bakom bankernas beslut om 

att införa kontantlösa bankkontor anser vi det lämpligt att använda 

Feldman och Pentlands teori (Jacobsen, 2005) om inre och yttre 

drivkrafter som kan ligga bakom förändringar.  

Bankernas speciella ställning i samhället spelar en viktig roll i val och 

genomförande av förändringar varför vi menar att den institutionella 

teorin medför ett värde till att besvara studiens syfte.  

Bankerna i vår studie har reagerat olika på förändringar i 

kontantefterfrågan och vi tycker att olika förändringsstrategier är 

viktiga att presentera för att kunna förklara deras reaktioner.  

 

Hur organisationen agerar för att återfå balansen styrs till stor del av 

marknaden men många gånger också av en spårbundenhet där kultur 

och de värderingar som organisationen präglas av påverkar om och 

drivkraft 

tolkning 

förändring 

följder 
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hur en förändring ska gå till. Banker, som institutionaliserade 

organisationer, kan möta starkt motstånd och försöker därför ofta 

använda spårbundenheten vid förändring till sin fördel genom att 

förstärka de delarna som passar ihop med förändringsmotiven där de 

samtidigt bortser eller marginaliserar andra aspekter som strider med 

dessa. Enligt den traditionella ekonomiforskningen är människor 

rationella varelser och våra val borde då också spegla den 

rationaliteten. Hur förklaras då att en bank medvetet väljer att inte 

genomföra en förändring, införa kontantlösa kontor i det här fallet, 

trots de ekonomiska fördelarna som det skulle innebära? Vi hävdar att 

teorin om spårbundenhet (path-dependency) är relevant för att ge svar 

på den frågan. 

 

För att kunna få en bild av hur personalen påverkas av förändringar i 

kontanthanteringen beskriver vi Hackman och Oldhams teori 

(Wolvén, 2000) om arbetsmotivation samt olika förändringsstrategier. 
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Praktisk referensram 
 

I det här kapitlet har vi samlat hur kontanternas tillvaro ser ut idag 

och vilka argument som framförs i debatten om deras fortsatta 

existens

 

Kort vs. Kontanter 
Hanteringen av kontanter innebär höga kostnader för bankerna men 

även för samhället i stort. De egentliga kostnaderna för samhället är 

svåra att beräkna då en sådan beräkning måste inkludera förutom de 

direkta kostnaderna för själva hanteringen i form av arbetskraft, 

transport mm, även positiva och negativa externa effekter som 

kontanthanteringen innebär (Bergman, Guibourg, & Segendorf, 2008). 

Det är dock en bedömningsfråga som det inte finns ett enhetligt svar 

på. Då kontantanvändningen inte medför några synliga kostnader för 

konsumenter uppfattas dessa ofta som det billigaste betalningsmedlet 

även om så inte alltid är fallet. Riksbanken har gjort en undersökning 

gällande korthanteringen på bankerna (Hortlund, P., & Svensson, A., 

2012). Undersökningen visar att bankerna gör en vinst på 410 

miljoner kr på kortbetalningar. Denna vinst består av kortavgifter som 

handlare måste betala till banken vid varje transaktion, och som 

konsumenterna i sin tur betalar till handlaren i form av högre priser. 

Handlarna betalar i genomsnitt 3,30 kr per kortköp till banken visar 

undersökningen. Kortköpen uppgår idag till 70 procent av alla köp i 

handeln.  



44 

 

I artikeln The Move toward a Cashless Society (Garcia-Swartz, 2006) 

försöker författarna ta med både kostnader och fördelar som uppstår i 

alla led, hos handlare, banker och kunder. Studien visar att vid lägre 

belopp är kostnaden och nyttan för alla betalningsmedel ungefär lika, 

men ju högre belopp desto större blir skillnaden mellan olika 

betalningsalternativen. Kostnader för kontantbetalningar ökar i 

relation till stigande priser medan kostnader för kortbetalningar 

sjunker vid högre transaktionsbelopp. För att kompensera sina 

kostnader för kontanthanteringen har bankerna i Norge infört en avgift 

på kontantuttag vilket direkt resulterade i ett ökat antal 

korttransaktioner (Bergman, Guibourg, & Segendorf, 2008).   

 

Banker använder idag både mjuka och hårda metoder för att främja 

kortbetalning. Kunderna uppmuntras att använda kort genom att 

erbjuda kortanvändarna extratjänster till en liten kostnad eller ibland 

helt kostnadsfritt. Det kan handla om bonus på insatta pengar, 

reseförsäkringar m.m. (Handelsbanken, 2012). Å andra sidan har 

bankerna infört höga avgifter vid betalningar över disk. Avgiftens 

storlek skiljer sig mellan olika banker men rör sig mellan 50 kr 

(Swedbank, 2011) och 75 kr (Handelsbanken, 2012) per räkning. 

Avgiften återspeglar till en viss del kostnaden som en sådan 

transaktion innebär men dess viktigaste roll är att avråda människor 

från kontantbetalningar och förmå dem att använda andra betalsätt i 

stället.   
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Till skillnad från tidigare betalningsmedel, exempelvis under 

byteshandeln, har papperspengar inget värde i sig. De återspeglar 

enbart förtroendet för staten som ger ut pengarna. För att något ska 

kunna kallas för pengar (valuta) måste det finnas ett socialt 

samförstånd där alla är överrens om dess värde (Knights, Noble, 

Vurdubakis, & Willmott, 2007). Papperspengar är opersonliga vilket 

innebär att de saknar koppling till sin ägare (Linné, 2008). Det är en 

av anledningarna till att papperspengar används inom den 

organiserade brottsligheten som enligt en uppskattning omsätter 

mellan 45 % och 65 % av den totala kontantmängden i Sverige 

(Daltung & Ericson, Riksbanken, 2004). Införandet av 

Penningtvättslagen som infördes 2009 innebär hårdare krav på 

pengarnas ursprung och syfte med transaktionen men även att både 

banktjänstemannen och den berörda banken kan straffas om lagen inte 

följs (Svenska Bankföreningen). 

 

Bank- och kreditkortspengar samt e-pengar saknar möjlighet till 

anonymitet på samma sätt då varje transaktion kan ledas tillbaka till 

källan. Till bankens fördel blir det att man då genom att följa 

transaktionsmönstret kan erbjuda skräddarsydda lösningar till sina 

kunder (Linné, 2008). Man ska också ha i åtanke att tanken med 

registrering av alla transaktioner inte avskräcker enbart de kriminella 

från användning av betalkort. Även laglydiga medborgare kan ha svårt 

att acceptera den bristande anonymiteten där varje köp kan spåras. 

David R. Warwick (2004) menar dock att människor inte behöver vara 
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oroliga för den övervakning som ett kontantlöst samhälle skulle kunna 

innebära. Han menar att möjlighet till sådan övervakning redan 

existerar men att det endast används vid misstanke om olaglig 

verksamhet vilket inte kommer att förändras i framtiden heller. I sin 

artikel beskriver Warwick det ideala kontantlösa samhället där brotten 

minskar då det inte finns några kontanter att stjäla och där den svarta 

marknaden försvinner då alla pengatransaktioner kan spåras 

(Warwick, 2004). Han menar att fördelarna med borttagandet av 

kontanter överstiger risken för att den personliga integriteten kränks. 

William Lorenz (2009) menar att bekvämligheten med elektroniska 

betalningar, speciellt vid handel över gränserna, uppväger eventuell 

risk för intrång i den personliga integriteten. Enligt Lorenz kan man 

minska den risken genom användning av förbetalda kontantkort som 

också har den fördelen att de kan vara tillgängliga för alla, även barn, 

vilket bankkort inte alltid är (Lorenz, 2009). 

 

Kontanter har den fördelen att de är det enda betalningsmedlet idag 

som inte kräver någon mellanhand vid en transaktion (Daltung & 

Ericson, Riksbanken, 2004). Kontanter används framförallt vid 

transaktioner mellan två privatpersoner (P2P) samt vid betalning av 

lägre belopp då det inte finns något fullgott alternativ (Nyberg, 2011). 

Ett försök att minska kontanthanteringen gjordes med Cash Card som 

skulle användas för betalning av mindre belopp. Kortet var kopplat till 

ett bankkonto och laddades vid speciella kortterminaler. Det blev dock 

aldrig den succén som förväntades och samarbetet mellan 

FöreningsSparbanken (numera Swedbank), Nordea, Handelsbanken 
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och SEB avslutades 2004 då Cash Card-projektet lades ner (Bergman, 

Guibourg, & Segendorf, 2008). Även andra länder har försökt minska 

kontanthanteringen med hjälp av kontantkort som Cash Card. Bland 

de mer lyckade exemplen är Chipknip i Nederländerna, Octopus i 

Hong Kong samt Oyster i Storbritannien (Papadopoulos, 2007). Ett 

nytt stort banksamarbete tar nu plats med introducerandet av Swish-

tjänsten under hösten 2012. Det kommer innebära ett nytt försök att 

neutralisera kontanternas fördelar vid transaktioner mellan två 

privatpersoner. Med hjälp av mobilen kan privatpersoner snabbt 

överföra pengar till alla som är kunder i någon av de anslutna 

bankerna och dessutom har Swish-tjänsten. Bankerna som är med i 

samarbetet är Swedbank och Sparbankerna, Handelsbanken, Nordea, 

SEB, Danske Bank samt Länsförsäkringar (Handelsbanken, 2012). 

 

För att andra betalningsmedel såsom elektroniska pengar och bankkort 

ska kunna konkurrera med kontanter behövs en utbredd och 

välfungerande infrastruktur. Sverige har idag c:a 3350 uttagsautomater 

och drygt 200 000 kortterminaler (Svenska Bankföreningen, 2012) 

vilket bedöms som att landet har ett väl utbyggt nät för att tillgodose 

behoven. Internets utveckling i Sverige, som är ett av villkoren för att 

en övergång till ett kontantlöst samhälle ska vara möjlig, har kommit 

långt och enligt 2010-års statistik har 91 % av befolkningen internet i 

hemmet. Sverige utmärker sig också internationellt med en stor andel 

äldre internetanvändare (Statistiska centralbyrån, 2010). Dessutom 

använder nära 80 % av befolkningen internet när de ska betala sina 
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räkningar (Post- och telestyrelsen, 2012). Landet toppar även Network 

Readiness Index som World Economic Forum årligen presenterar och 

som visar hur olika länder drar nytta av internetteknologi för att öka 

sitt välstånd och främja ekonomin (World Economic Forum, 2012).  

 

En visning om hur kunder upplever införandet av kontantlösa kontor 

kan man läsa i en mätning genomförd av Svenskt kvalitetsindex (SKI) 

där kundnöjdheten för storbankerna överlag har rasat (Svenskt 

kvalitetsindex, 2012). Av de banker som ingår i vår studie är det 

Nordea och Swedbank som har minst nöjda kunder medan 

Handelsbanken ligger något bättre till, även om de också tappar 

jämfört med föregående år. En av anledningar som nämns till den 

minskade populariteten är införandet av kontantlösa bankkontor. Det 

som är anmärkningsvärt med undersökningsresultaten är 

Länsförsäkringar Banks ställning. Banken har mest nöjda kunder trots 

avsaknaden av kontanter på sina kontor.  

 

Kronofogden uttrycker i sin Omvärldsanalys en viss oro för denna 

utveckling. Speciellt bland yngre människor befarar man att en högre 

användning av bankkort och e-pengar kan komma att leda till 

överkonsumtion. Kreditkortspengar men framförallt e-pengar kan 

uppfattas som abstrakta då tillgången till pengarna och möjligheten att 

använda dem dygnet runt över stora geografiska områden samtidigt 

som de bara existerar virtuellt skapar en känsla av overklighet vilket 

kan leda till högre skuldsättning (Kronofogden, 2012).  
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Empiri 
I det här kapitlet redovisas resultat av intervjuer genomförda med anställda vid 
de fyra bankerna som ingår i vår studie.

 
Handelsbanken (förkortat SHB) är den enda banken i 

undersökningen som behåller kontanthantering. Vi genomför 

intervjuer med två representanter för banken - Yvonne som jobbar 

som banktjänsteman samt Kerstin tidigare kontorschef som nu jobbar 

som business controller. 

 

Swedbank (förkortat SweB) genomför förändringen och upphör med 

kontanthantering på kontoret. Vi intervjuar kontorschefen Malin för 

att få bankens syn på förändringen som skulle implementeras strax 

efter intervjutillfället. 

 

Nordea (förkortat N) som också upphör med kontanthantering på 

kontoret företräddes av kontorschefen Johan. Han presenterar Nordeas 

syn på den kommande förändringen. 

 

Länsförsäkringar Bank (förkortat LF) utmärker sig från de övriga 

genom att banken aldrig haft kontanthantering på sina kontor. Vi 

intervjuar banktjänstemannen Stefan för att få bankens syn på 

förändringen som de andra bankerna ska genomföra. 
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Drivkraften bakom förändringen 

Tiderna förändras 
Malin, kontorschefen på Swedbank, menar att samhället har utvecklats 

på ett visst sätt och att det är vi människor som har styrt utvecklingen 

dit den är idag. Människor använder idag kort i allt större utsträckning 

och sköter sina bankärenden via internet vilket resulterar i en lägre 

efterfråga på kontanter vilket i sin tur leder till ett mindre behov av 

manuell betjäning. Enligt Malin (SweB) är den främsta anledningen 

till beslutet om att upphöra med kontanthantering, tillsammans med 

miljöpåverkan och rånrisken att Swedbank, som alla andra företag 

som drivs av vinstmaximering, väljer att allokera sina resurser från 

tjänster med en svag till tjänster med en stark efterfråga. Därför vill de 

satsa på att förbättra och utveckla sin internet- och telefonbank där den 

stora efterfrågan ligger då kunder mer och mer vill göra saker själva 

och styra över sin egen tid. Malin (SweB) betonar flera gånger att det 

inte är banken som driver den här utvecklingen, deras uppgift är att 

försöka tillgodose de behov som uppstår. 

 

Vår erfarenhet visar att det finns ett ökande behov av finansiell 

rådgivning medan efterfrågan på kontanter sjunker rejält. De resurser 

vi har bemanningsmässigt väljer vi att lägga om och flytta till det som 

efterfrågas, menar Johan, kontorschefen på Nordea. 

 



51 

 

”Kundflödet på kontoret har successivt minskat under en längre 

period och den här förändringen kommer bara att ytterligare 

påskynda den processen”, menar Malin (SweB).  

 

Utvecklingen leder till att kraven på kontorets utformning och läge 

ändras. Kontoret ligger idag väldigt centralt vid stadens största gågata 

och tar enligt SweB:s åsikt upp plats som hade gjort mer nytta för 

staden om någon stor affärskedja etablerades på dess plats.  

 

”Traditionellt ska banken ligga mitt i byn, men det har vi inget behov 

av idag.” – Malin (SweB) 

 

En annan, väldigt viktig aspekt är säkerheten anser Johan (N). Han 

berättar att bankanställdas fackförbund, Finansförbundet, också ställer 

sig positivt till beslutet då de anser att det är ett steg i rätt riktning för 

att höja säkerheten för deras medlemmar. Då han själv varit utsatt för 

rån tycker han att det känns mycket tryggare nu när det inte finns 

några kontanter på kontoret. Han uppger att även polisen och 

Skatteverket har betecknat borttagandet som något positivt. 

 

Länsförsäkringar har aldrig haft kontanter på sina kontor och har 

heller inte upplevt ett behov av det. Utanför kontoret finns en 

bankomat för den som vill ha kontanter men kunderna uppmanas att i 

första hand använda kort. Det som är specifikt för LF är att bankdelen 

inte är skild från försäkringsdelen utan banken försöker erbjuda 
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kunderna helhetslösningar på båda plan, något som även de övriga 

bankerna försöker implementera i allt högre utsträckning. Stefan (LF) 

betonar dock att tyngdpunkten i företagets verksamhet fortfarande 

ligger på försäkringar.   

 

Handelsbanken har varit utsatt för rån och till följd av det har banken 

dragit ner på kontanter som finns tillgängliga på kontoret. En gräns för 

uttag ligger på femton tusen kronor. För insättningar över den 

summan behöver en blankett ifyllas där man redovisar för pengarnas 

ursprung. Krav på färre kontanter på kontoren kommer från både 

ledningen och kontoren själva. Banken har en nollvision som innebär 

att det inte ska finnas några kontanter på kontoren förutom det som 

finns i ”cash-out” – en kassa med tidlås och larm kopplat till polisen.  

 

Motiv till förändring 

”En riktig bank ska ha pengar” 
Banktjänstekvinnan från Handelsbanken som vi talar med hade under 

1970-talet jobbat på Gävleborgs Sparbank (nuvarande Swedbank) och 

upplevde redan då att Handelsbanken var lite mer försiktiga vid 

implementering av ny teknologi. Medan Handelsbanken då skötte all 

verksamhet på kontoret manuellt hade Swedbank börjat införa vad 

som på den tiden uppfattades som revolutionerande elektroniska 

lösningar. Hon upplever att Swedbank även nu ligger i framkant när 

det gäller nya lösningar medan Handelsbanken tar en mer avvaktande 

ställning. Kerstin (SHB) berättar att Handelsbanken även var sist av 
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de fyra storbankerna att utveckla en internetbank.                                                                                                           

Malin (SweB) håller med om att Swedbank tidigare varit något av en 

pionjär när det gäller att erbjuda kunder nya lösningar men anser att 

något sådant skulle vara alltför kostsamt idag. Både Malin(SweB) och 

Johan(N) anger den minskade efterfrågan på kontanter som viktigaste 

orsaken till beslutet om att slopa kontanthanteringen. Malin (SweB) är 

av den uppfattningen att det som nu sker med kontanthanteringen 

enbart är en respons på kundernas krav och önskemål om att kunna 

sköta sina bankärenden på ett snabbare och enklare sätt. Det är ett fåtal 

kunder som gör uttag och insättningar på bankkontoret och personalen 

känner till vilka dessa är. Under ett års tid har banken tagit kontakt 

med dem och informerat om vad som kommer att ske och hur de i 

fortsättningen ska kunna sköta sina bankärenden. 

 

Stefan (LF) tycker att storbankernas beslut om införandet av 

kontantlösa kontor ger Länsförsäkringar ett sorts kvitto på att banken 

valt den rätta vägen från början i fråga om kontanthantering.  

 

”Det händer väldigt sällan, för att inte säga aldrig, att någon kommer 

in och frågar efter kontanter. Kunderna informerades från början om 

att banken inte sköter kontanter och det är inget de förväntar sig av 

oss, heller.” – Stefan, LF 

 

Införande av kontantlösa bankkontor innebär även att gränserna 

mellan traditionella banker och nischbanker, som Länsförsäkringar 
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kan beskrivas som, suddas ut allt mer. Länsförsäkringar uppfattas av 

kunderna som ett försäkringsbolag i första hand och det faktum att 

företaget även erbjuder banktjänster ses enbart som en bonus, menar 

Stefan(LF).  

 

SHB upplever att kontanthantering fortfarande utgör en tillräckligt 

viktig del i bankens tjänsteutbud för att det ska vara berättigat att 

fortsätta tillhandahålla tjänsten.                      

 

”Det har hänt att folk har ringt och frågat oroligt: Men ni har väl 

kontanter fortfarande? Då har jag ibland svarat: Ja men självklart, vi 

är ju en RIKTIG bank. Det var sagt lite halvt på skämt men det är så 

vi vill uppfattas också, som något rejält och pålitligt”.  – Yvonne, SHB         

                                                                      

I och med de övriga bankernas beslut om att upphöra med 

kontanthantering upplever SHB att behovet ökar ytterligare. Banken 

har då tagit beslutet att neka transaktioner åt andra bankers kunder. 

Istället erbjuds de att öppna konto i Handelsbanken. De har fått många 

nya kunder på det sättet, även om det finns de som reagerar negativt 

och demonstrativt lämnar kontoret.  

 

Genomförandet av förändringen 
I Swedbanks regionalindelning tillhör Sandvikenkontoret Mellersta 

regionen och är det sjätte största kontoret efter Gävle, Uppsala, Falun, 

Borlänge och Västerås. Målet är att hela regionen ska övergå till 
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kontantlöst vid årsskiftet 2012/2013 men huvudledningen hade som 

önskemål att de största kontoren också skulle genomföra förändringen 

först. Beslutet om tidpunkten för övergången ligger dock hos 

kontorschefen. Det finns möjlighet att avvakta med beslutet men 

Malin (SweB) upplever, tillsammans med sina medarbetare, att både 

kunderna och bankpersonalen är mogna för en sådan förändring. 

Bankkontoret får även information från de kontor som redan 

genomfört övergången och är på det sättet bättre förberedda för vad 

som ska komma. Funderingar kring kontantlösa kontor hade funnits i 

nästan femton års tid men det var endast 1,5 år innan genomförandet 

som de funderingarna började ta form. Dessa utmynnade så 

småningom i ett konkret beslut om att förändringen skulle ske i början 

av april 2012. I början av projektet fick kontoret en handbok med tips 

och idéer om hur de skulle lyckas med övergången och det visade sig 

att kontoret redan hade genomfört alla punkter. Johan (N) berättar att 

Nordea genomför förändringen på betydligt kortare tid än Swedbank. 

Personalen kände till beslutet någon månad innan det 

kommunicerades ut till allmänheten men det aktiva arbetet med att 

informera alla kunder som berördes började vid årsskiftet 2011/2012. 

 

Många kunder som reagerar negativt på beslutet gör det också av 

principiella skäl. De flesta associerar en bank med kontanter och 

förväntar sig att banker ska sköta kontanter även om de själva inte 

använder sig av dessa tjänster på bankkontoren.  
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”Min egen mamma, som själv aldrig är inne på kontoret, tycker att jag 

ska ha pengar i kassan. Men det får hon tycka, så blir det inte i alla 

fall.” – Malin, Swedbank 

 

Även Johan (N) delar den åsikten men menar att de flesta har tagit 

förändringen på ett bra sätt. Både Nordea och Swedbank har, innan 

beslutet trädde i kraft, bearbetat sina kunder, varit ute i samhället och 

visat på andra sätt att erhålla kontanter, sköta betalningar mm vilket 

verkar ha gett effekt. Det fanns en oro innan för hur kunderna skulle ta 

emot beskedet. Speciellt orolig var man för reaktionen från den äldre 

generationen men de flesta accepterar och anpassar sig till det nya 

systemet. Malin (SweB) betonar att det faktum att banken slutat 

hantera kontanter på kontoret inte ska inverka på servicen. 

 

”Servicenivån kommer vara fortsatt hög även om det kommer att se 

annorlunda ut”. 

 

Malin (SweB) berättar att banken på senare tid flyttar sitt fokus från 

att enbart försöka sälja så mycket produkter som möjligt till att nästan 

enbart fokusera på kundnöjdhet och göra kunderna nöjda i första hand 

och bygga upp ett förtroende med en personlig relation till kunden. 

Hon tror att det även har en positiv effekt på kundernas reaktioner på 

beslutet om att slopa kontanthanteringen.     
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Kontanter som hanteras på Handelsbankens kontor kommer till största 

delen från affärsverksamheter som lägger pengarna i serviceboxen, 

växling samt från (främst äldre generationers) uttag och insättningar 

och där ser man att behovet för fortsatt hantering fortfarande finns. 

Kerstin (SHB) ser därför inte ett helt borttagande av kontanter från 

kontoren som ett alternativ inom en snar framtid. Yvonne (SHB) 

tycker att utvecklingen med ett minskat kontantanvändande är positiv 

och försöker övertala kunderna som saknar betalkort att skaffa ett 

sådant. Kunden erbjuds även frikort, som är ett gratis bankkort som 

berättigar både uttag på bankomaten och köp i butik.  

 

Yvonne (SHB) upplever att det fortfarande är många som har en 

rädsla för att sköta sina bankärenden på internet. Därför har banken 

börjat ordna kvällskurser i internetbanking för att få dem som inte är 

så vana att arbeta med datorer att prova på och bekanta sig med hur 

internetbanken fungerar. Äldre upplever det ofta som tryggare att ta ut 

kontanter på kontor jämfört med att stå vid bankomaten utanför. 

Personalen brukar då erbjuda att vara med och hjälpa till de första 

gångerna kunden använder bankomaten. Många som blivit övertalade 

att försöka betala med kort blir dock positivt överraskade och inser att 

det inte behöver vara så farligt så länge de sköter sin ekonomi i övrigt. 

SHB tror att det kontantlösa samhället blir verklighet i framtiden men 

banken vill inte inskränka rätten så länge kontanter är ett legitimt 

betalningsmedel. Yvonne (SHB) ser problem vid transaktioner mellan 
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två privatpersoner samt för mindre butiker där transaktionsavgifterna 

är för höga i förhållande till de belopp som hanteras. 

 

Från mänskliga uttagsautomater till rådgivare 
Personalstyrkan påverkas inte av förändringen, det innebär varken 

några nyanställningar men heller inga uppsägningar vilket är kanske 

en viktig anledning till att personalen på Swedbank i huvudsak 

reagerat positivt på beslutet. En annan viktig aspekt för det positiva 

mottagandet av beslutet är det faktum att processen skötts lokalt utan 

externa konsulter och projektledare och att personalen hela tiden har 

inblick och information om hur förändringsarbetet framskrider. 

 

 ”De anställda har ansett att deras verkliga kunskaper inte kom till 

sitt rätta om de även måste agera ”mänskliga uttagsautomater” och 

ser därför fram emot att kunna koncentrera sig på uppgifter som 

ligger på den kompetensnivå de utbildat sig till.” – Malin, Swedbank 

 

Det var enbart en anställd som var emot förändringen. Malin (SweB) 

tar då samtal med henne och förklarar fördelarna ur både bankens och 

de anställdas perspektiv. Hon får även tips att läsa boken ”Vem 

snodde osten” av Spencer Johnson, något som blir väldigt uppskattat. 

Med tiden ändrar den anställda radikalt sin åsikt och är istället den 

bland personalen som starkast förespråkar idén med kontantlösa 

kontor. Malin (SweB) menar här att hon visste exakt vad den anställda 

ansåg vara problematiskt med beslutet och kunde agera därefter.  
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Malin berättar att hennes chefsroll baseras på att vara rak och tydlig, 

ha bra kommunikation och vara positiv och glad. Hon är nyfiken på 

sina anställda och deras välbefinnande men har inga problem med att 

säga vad hon tycker även om det kan ge upphov till konflikter. Malin 

anser sig vara bestämd även om hon gärna lyssnar på och kan ta till 

sig andras åsikter. Hon tycker att hon lever upp till Swedbanks 

värderingar om att vara enkel, öppen och omtänksam och hon menar 

också att hon uppfyller bankens ledarkriterier som består av att vara 

synlig och tydlig. Det är viktigt att skapa en personlig relation, menar 

Malin (Swedbank). Det ställer andra krav på de anställda och det 

gäller att vara lyhörd och känna sin personal för att veta hur de 

upplever sin arbetssituation.  

 

Organisationsmässigt innebär övergången inga stora förändringar för 

Nordea, berättar Johan (N). Varken antalet anställda eller kontorets 

utformning och placering påverkas. I praktiken ändras inte heller de 

anställdas arbetsuppgifter nämnvärt då kontanthanteringen utgjorde en 

så pass liten del av verksamheten.  

 

”Vi skötte inte så mycket kontanter tidigare heller så det känns skönt, 

både för mig och för mina medarbetare, att vi ska kunna koncentrera 

oss på det väsentliga i vår verksamhet d.v.s. ekonomisk rådgivning. 

Att dessutom slippa den säkerhetsrisken som kontanter på kontoret 

innebär känns betryggande för alla som jobbar här” menar Johan 

(N).  
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Nordea och Swedbank delar samma åsikt om de anställdas nya 

situation när kontanter försvinner från kontoren:  

 

De anställda upplever att deras arbetsuppgifter blir mer meningsfulla 

när de får använda sina kunskaper i praktiken. Alla anställda har en 

grundläggande kunskap om alla segment som banken verkar i även 

om någon som t ex jobbar i kundtjänst inte behöver gå in i djupgående 

diskussioner med kunden utan har en rådgivare att hänvisa till. – 

Johan (N) 

 

Kerstin (SHB) anser att bankens framtid ligger i rådgivning. Kunderna 

förväntas betala sina räkningar när de får lön men resten av pengarna 

ska placeras vidare i olika fonder t ex. Banken ska då finnas där för att 

hjälpa kunden göra rätt val. Hon upplever att många är dåligt 

förberedda för långsiktiga ekonomiska beslut och att mottot ”spara 

först, handla sedan” försvinner och ersätts av en ”lånamentalitet” där 

man inte tänker på konsekvenserna.  

 

Yvonne (SHB) upplever att utvecklingen innebär en omställning även 

för de anställda då alla förväntas kunna betjäna kunden vare sig det 

gäller lån, investeringar eller en enkel kassatjänst. Det finns givetvis 

ansvariga för de olika områdena men även de övriga ska kunna 

hantera dessa frågor. Bankens inställning i fråga om 

kompetensutveckling har främst varit learning-by-doing, d.v.s. att de 
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anställda lär sig nya uppgifter genom praktiskt arbete. Många upplever 

att jobbet innebär mer variation nu men kräver också mer 

uppmärksamhet och ansvar. Handelsbanken har som policy att 

kontoren ska anpassas till lokala förutsättningar och de flesta beslut 

som rör daglig verksamhet tas på plats. En låneansökan t.ex. hanteras 

av anställda på kontoret och det är de som tar beslutet om att bevilja 

eller neka lånet. Därför är det viktigt att medarbetarna känner sig 

trygga i sina yrkesroller då deras arbete för med sig ett stort ansvar.  

 

Stefan (LF) har tidigare jobbat på en traditionell bank med 

kontanthantering och bytet till ett kontantlöst kontor upplevdes i 

början som en stor omväxling. De arbetsuppgifter han har idag 

upplever han som mer meningsfulla då dessa inte utförs per automatik 

som ibland kunde vara fallet tidigare. Dagens uppgifter kräver mer 

ansträngning men är samtidigt också mer givande. 

 

Följderna av förändringen 

Kontanter, evolutionens krokodiler?  
 

”Evolutionen kommer obönhörligt att ha sin gång. Men kontanterna 

kommer, liksom krokodilen, att överleva även om de successivt tvingas 

se sin livsmiljö begränsas.”                       – Lars Nyberg, vice 

riksbankschef 

 

De bankkontor som saknar kontanthantering menar att de nya tekniska 

lösningar som börjar dyka upp, att kunna betala med mobilen t.ex., 
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gör att papperspengar kan kännas överflödiga. Den nya tjänsten, 

Swish, som lanserades under hösten 2012 kommer att möjliggöra 

transaktioner mellan privatpersoner, något som hittills varit exklusivt 

för kontanter. Ingen av dem tror dock att kontanterna försvinner helt, 

åtminstone inte inom en överskådlig framtid. 

 

Johan (N) är medveten om att en viss service försvinner i samband 

med att kontanterna tas bort från bankkontoren men menar att det som 

kunderna får i stället – bl. a möjlighet att göra uttag och insättningar i 

mataffärer med mycket längre öppettider än ett vanligt bankkontor – 

kompenserar den förlusten: 

 

”Antalet serviceställen har ökat, öppettiderna har förlängts. Det är 

kunden som måste förändra sitt behov av att gå till bankkontoret för 

att göra insättningar och uttag, och det är något som vi har försökt 

kommunicera till kunden. ”- Johan (N) 

 

Respondenter från de banker som slopar kontanthanteringen är 

överrens om att de tyckte att motståndet från framförallt den äldre 

befolkningen uteblivit i den utsträckningen som förväntades.   

 

Handelsbanken profilerar sig som ”en riktig bank” och anser då att en 

sådan ska sköta kontanter så länge dessa finns som betalmedel. 

Kontanthantering är en tjänst banken tillhandahåller sina kunder men 

ingenting som ska ses som en långsiktig lösning, berättar Kerstin 
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(SHB). Även om Handelsbanken är den enda banken i staden som har 

den servicen finns det inga planer på att marknadsföra sig på det. 

Banken har fått många nya kunder, både äldre och yngre (framförallt 

äldre, dock) som bytt från andra banker till följd av beslutet om 

kontantlösa bankkontor.  
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Analys 
 

I det här kapitlet reflekterar vi över de uppgifter som genererats 
under vår empiriska undersökning och jämför med den litteraturen 
som vi tar upp i teorikapitlet samt i den praktiska referensramen.

 

Motiv till förändringen 
Då många anser att kontanter utgör en viktig del i bankens verksamhet 

samtidigt som kontanterna konstant minskar i samhället möts vi av 

blandade åsikter bland våra respondenter, då de väljer olika 

tillvägagångssätt för att bemöta denna utveckling. Vissa av våra 

respondenter ser sin bank som en ledande och proaktiv aktör på 

marknaden medan andra ser på det mer reaktivt och väljer att vänta 

och se vad som händer gällande kontanternas förlopp. Oavsett vilken 

bild som finns på bankväsendet bland våra aktörer tvingas de ta 

ställning kring kontanternas bortväxt och om de ska genomföra en 

förändring i kontanthanteringen eller ej. En förändring i 

kontanthaneringen berör inte bara bankpersonalen i fråga utan även 

deras kunder och konkurrenter. Tidsåtgången, involverandet av 

medarbetare i förändringen, informationen som ska ges till kunderna 

och valet av tidpunkt att implementera förändringen är bara några av 

frågorna som bankerna måste ta hänsyn till.  

 

Förändringar i efterfrågan när det gäller kontanter kan härledas till 

teknologiska och kulturella förändringar, något som Feldman & 

Pentland kallar för yttre drivkrafter (Jacobsen, 2005). Teknologin gör 
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det möjligt att i allt högre grad ersätta kontanter med andra 

betalningsmedel men utan en förändring i människornas vanemönster 

skulle det inte ha lika stor effekt. Ett exempel på det är Cash-kortet 

som misslyckades då inte tillräckligt många var intresserade av att 

använda det. En hållbar förändring måste ske från två håll, det måste 

finnas ett behov av förändring och en vilja att acceptera förändringen 

för att den ska lyckas.   

 

Våra respondenter känner av dessa strömningar och uppfattar ett ökat 

kortanvändande som en positiv utveckling. De är alla överens om att 

banken ska uppmuntra kortanvändande, men oense om hur mycket 

banken ska inskränka tillgången på kontanter och på så sätt tvinga 

fram ett högre kortanvändande. SweB och N anser att deras beslut att 

ta bort kontanter inte tvingar någon att använda kort då det finns 

uttagsautomater i anslutning till kontoren. LF delar den åsikten och 

menar att den som vill ha kontanter har andra alternativ än att gå in på 

ett bankkontor, t.ex. uttagsautomater, butiker m.m. SHB skiljer sig 

från de övriga bankerna då de menar att så länge kontanter används 

som betalningsmedel bör banken tillhandahålla dessa. Visserligen vill 

banken uppmuntra till ett minskat användande av kontanter men inte 

ta bort dem helt.  

 

Jacobsen(2005) talar om proaktiva och reaktiva förändringsstrategier. 

SweB:s och N:s beslut att genomföra förändringen skulle betecknas 

som proaktivt då de båda bankerna agerar tidigt på den nyuppkomna 
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situationen. Fördelen med det är att organisationen själv aktivt deltar 

och påverkar situationen men det för även med sig en ökad risk för att 

utvecklingen går för snabbt och att kunderna ännu inte är redo för ett 

sådant dramatiskt steg. Även om kortbetalningar ofta innebär ett bättre 

val, både ekonomiskt men också att det rent praktiskt är smidigare och 

säkrare kan människor ändå handla emotionellt till kontanternas 

fördel. North (2006) menar att det ofta beror på det djupt rotade 

behovet av säkerhet och att det som upplevs som onödiga förändringar 

förkastas då det inkräktar på den struktur som vi har byggt upp.  

 

Å andra sidan finns SHB som väljer att successivt anpassa sig till de 

rådande omständigheterna. Banken väntar med att genomföra 

drastiska förändringar och använder sig istället av mjuk makt för att 

kanalisera kunderna i den önskade riktningen.  

 

   

 Förändringsstrategi  

Bank Proaktiv Reaktiv 

Handelsbanken Nej Ja 
Länsförsäkringar Ja Nej 
Nordea Ja Nej 
Swedbank Ja Nej 
Tabell 1 Bankernas förändringsstrategier 

Vilket förändringssätt som är det rätta beror på olika saker, som t.ex. 

hur väl den tekniska infrastrukturen är utbyggd men även på 

organisationens historia. Rendtorff menar att förändringsarbetet styrs 

mycket av spårbundenhet, oskrivna regler som gällt i organisationen 

under en längre tid som kan vara svåra att förändra (Scheuer & 
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Scheuer, 2008). När viktiga beslut fattas, vilket man kan säga att detta 

är, finns ofta en vilja att förankra dess tyngd i organisationens historia 

(Brunninge, 2009). SHB vill behålla imagen av en traditionell bank 

som följer med i tiden men inte styrs av trender. Banken har också 

positiva erfarenheter av reaktiv förändringsstrategi sedan tidigare 

(t.ex. införandet av internetbanken) vilket till en viss del förklarar 

deras inställning till förändringar i kontanthanteringen.  

 

SweB har varit tidiga med införandet av andra tekniska lösningar 

vilket förstärker bilden av en modern bank som gärna ligger i 

framkant men behåller samtidigt också sina traditionella värden. Både 

SHB och SweB förstärker den spårbundenhet som förelegat, något 

som bankerna betonar under förändringsprocessen, för att inte skada 

trovärdigheten.  

 

Att historia och imagen som byggts upp under en längre tid påverkar 

hur vi upplever förändringar syns tydligt i SKI:s (Svenskt 

kvalitetsindex, 2012) undersökning om kundnöjdheten i 

bankbranschen. Den största minskningen drabbar SweB och N och 

bland de viktigaste orsakerna anges införandet av kontantlösa 

bankkontor. Att LF som är en helt kontantlös bank har flest nöjda 

kunder visar att banken bedöms på andra premisser än de övriga. LF 

som är en relativt ny bank har inte någon historia att förhålla sig till 

vilket gör det lättare att fatta beslut baserade på för tillfället rådande 

omständigheter. Vi ser en viss skillnad mellan hur människor 
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uppfattar de traditionella bankerna och de nya ”uppstickarna”. De 

traditionella bankerna kan ses som institutionaliserade vilket innebär 

att det ställs andra krav på dem. I en institutionaliserad miljö är 

förändringar, även om de kan innebära en förbättring inte alltid 

välkomna.  

 

De båda bankerna som slopar kontanthanteringen hävdar att deras 

beslut styrs av det kunderna efterfrågar, men då kunder inte är en 

homogen grupp kan man undra vilka kunder man främst tar hänsyn 

till. Enligt Hitt & Freis studie är en genomsnittlig användare av 

internetbanken yngre, mer förmögen och använder fler banktjänster än 

en genomsnittlig kund som sköter sina bankärenden på det 

traditionella sättet (Angelakopoulos & Mihiotis, 2011). Med det i 

åtanke kan vi anta att bankerna är medvetna om vilka kunder de 

eventuellt riskerar att förlora genom att ta bort kontanter från kontoren 

och att de är villiga att ta den risken.  

 

Branca (2008) beskriver hur demografiska förändringar påverkar 

användandet av teknologiska innovationer där stigande ålder ses som 

en faktor med negativ inverkan. Den bilden bekräftas också av 

banktjänstekvinnan från Handelsbanken som menar att huvuddelen av 

de som bytte bank efter att de övriga bankerna tagit bort kontanter är 

äldre människor. Respondenter från banker som upphör med 

kontanthanteringen håller med om att det är de äldre som mest 

påverkas av beslutet. Å andra sidan menar de att deras farhågor, när 
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det gäller den äldre generationens reaktioner, inte besannades. De 

hade förväntat sig ett starkare motstånd än det i verkligheten blev.  

 

En del av förklaringen till att införande av kontantlösa bankkontor 

ändå tas relativt väl emot bland de äldre är att Sverige utmärker sig 

internationellt med en stor andel äldre internetanvändare. Det kan 

antas att även om det finns en viss rädsla för teknologiska 

innovationer är företeelsen inte lika framträdande här. För att få fler 

att våga ansluta sig till internetbanken har SHB börjat ordna 

datakurser för sina kunder där de får prova på att betala räkningar och 

sköta sina ärenden med stöd från bankpersonal.  

 

Våra respondenter är alla överens om att rånrisken och brottsligheten 

kommer att minska när kontanterna reduceras och de är stolta över att 

vara en bidragande del till det men det råder delade meningar om det 

krävs så drastiska åtgärder som att helt ta bort kontanterna.  

 

Johan (N) som själv blivit utsatt för rån anser att det känns mycket 

tryggare nu utan kontanter på kontoret. Detta stöds av Maslows 

motivationsteori där trygghetsbehovet kommer på andra plats, direkt 

efter fysiologiska behov. Yvonne (SHB) upplever inte sin arbetsplats 

som otrygg trots att de behåller kontanthanteringen även efter att ha 

drabbats av rån. Enligt Hackman och Oldham (1979, ref. av Wolvén, 

2000) påverkas arbetsmotivationen av bl.a. variation, betydelsefullhet 

och helhet. Yvonne anser att de åtgärder som vidtagits till följd av 
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rånet har varit tillräckliga för att de anställda ska känna sig trygga. 

Betydelsefullhet och variation inverkar starkare på hennes 

arbetsmotivation och kompenserar delvis den ökade säkerhetsrisken. 

Återigen uppmärksammar vi hur skilda respondenternas subjektiva 

uppfattningar kan vara och hur deras olika syn på händelser påverkar 

tolkningen. 

 

Våra respondenter är eniga om att behovet av finansiell rådgivning 

ökar kontinuerligt och att arbetet har blivit mer kunskapsorienterat. 

Utvecklingen leder till obalans inom organisationen då många av de 

anställda har högre kompetens än jobbet kräver vilket inverkar 

negativt på deras arbetsmotivation. Denna obalans kan liknas med vad 

Feldman och Pentland (2003, ref. av Jacobsen 2005) kallar för inre 

drivkrafter som kan ligga bakom förändringar. De enklare 

kassatjänsterna överförs numera till stor del på kunderna själva medan 

personalen arbetar med mer utmanande men samtidigt också mer 

komplexa uppgifter som kräver högre kompetens. Det stämmer väl 

överens med det som Appelquist (2005) menar om positiva samband 

mellan decentraliserade organisationsformer och datorisering.    

 

Genomförandet av förändringen 
SweB och N tar båda beslutet att genomföra förändringar i 

kontanthanteringen, det vill säga att ta bort kontanter från kontoren, 

men deras tillvägagångssätt skiljer sig åt. SweB tar beslutet mycket 

tidigare (1,5 år) och börjar planera och genomföra vissa förberedelser 



71 

 

redan då medan det för N:s del tar sex månader från att beslutet tas till 

implementeringen av förändringen. Vår studie visar att SweB 

använder sig av en blandning mellan någon form av lärstrategi 

(strategi O), där medarbetarna har stort inflytande och får delta i 

utformningen av proceduren kring kontanthanteringen, och strategi E 

som är mer top-down styrd. Strategi E tillämpas främst på högre 

nivåer där det ursprungliga beslutet om förändringen togs men när det 

gäller genomförandet av förändringen är man från bankens sida 

väldigt mån om att få medarbetarna med sig. Det är viktigt att påverka 

de anställdas värdesystem och få dem att bli entusiastiska över 

beslutet, något som karaktäriserar förändringsstrategi O. Genom att 

involvera de anställda i förändringsprocessen höjs den inre 

motivationen (Jacobsen, 2005) och ju fler motiverade anställda en 

organisation har desto mer smittar det av sig på både andra anställda 

och kunder som är tveksamma till förändringen.  

 

Vi bedömer N:s strategi att vara mer åt strategi E:s riktning då både 

beslutsfattandet och implementeringen genomförs uppifrån och ner. 

SweB är under processen måna om att informera även allmänheten om 

förändringen medan N enbart meddelar de egna kunderna som berörs 

av beslutet. Då SweB är en större organisation med fler medarbetare 

än N är det ganska logiskt att de genomför förändringen under längre 

tid samt mer djupgående. Det finns fördelar med båda sätten att 

hantera problematiken runt förändringen. Å ena sidan engagerar SweB 

sina anställda i både beslutsfattandet och implementeringen vilket ger 

de anställda en känsla av betydelse men det har även varit tids- och 
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resurskrävande. N:s något hastiga processförlopp ger medarbetarna 

kortare tid att reflektera över beslutet vilket kan ha gjort att de 

accepterar beslutet lättare.  

 

Personalen på bankerna som genomför förändring i 

kontanthanteringen får bättre utlopp för den kunskap de besitter då de 

kan ägna sin fulla tid åt rådgivning, något som enligt SweB skapar 

djupare relationer och gör att kunderna vill komma tillbaka. 

Dilschmann et al. (2000) talar om att det är viktigt att medarbetarna i 

en organisation får vara med och influera i verksamheten då 

samhällsutvecklingen ständigt rör sig framåt. Då bankpersonalen i 

grund och botten besitter samma kunskapsbas har de samma 

förutsättningar för att kunna vara med och påverka verksamheten, 

något som blir svårt ifall de har helt olika kunskapsbaser. Att 

ledningen hellre betonar utvecklingsmöjligheter än ekonomiska skäl 

leder till högre men framförallt mer hållbar motivation (Jacobsen, 

2005). Hackman & Oldham talar om vikten av att känna sig 

uppskattad och behövd i sitt arbete och vilken effekt det får på 

motivationen (Wolvén, 2000).  

 

SHB delar inte SweB:s och N:s åsikt då de inte anser att motivationen 

hos deras medarbetare minskar på grund av beslutet att inte förändra 

kontanthanteringen på sitt kontor. De menar att kontanthanteringen 

utgör en så pass liten del av verksamheten att det inte påverkar 

engagemanget i någon större utsträckning. 
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Många kunder som reagerat negativt på beslutet gör det av principiella 

skäl. Banker uppfattas som viktiga samhällsinstitutioner och många 

menar att det finns vissa normer och oskrivna regler för hur dessa ska 

fungera. Att människor som själva aldrig går in på bankkontor för att 

tillgodose sitt behov av kontanter ändå kritiserar beslutet tyder just på 

det att många förknippar banken med kontanter och upplever den som 

en trygghet där större förändringar är ovälkomna. Det råder delade 

meningar bland våra respondenter om hur många som bytte bank i 

samband med förändringen. Medan SweB och N beskriver det som 

”ett fåtal” menar SHB att det handlar om ”många” nya kunder för 

bankens del. Skillnaderna mellan deras tolkningar av den uppkomna 

situationen kan bero på de förväntningar de hade innan beslutet 

verkställdes. SweB och N kan ha gjort en realistisk bedömning som 

inte skilde sig nämnvärt från det verkliga utfallet och uppfattar därför 

kundförlusten som minimal. Skillnaden kan även bero på subjektiva 

uppfattningar där man tolkar samma information olika och framhåller 

de delar som passar ens egna syften.  

 

Framtiden efter förändringen 

Det finns olika scenarion för vad ett framtida kontantlöst samhälle 

skulle innebära. Dels finns de som anser att det kommer att utplåna all 

brottslighet (Warwick, 2004) medan andra uttrycker en oro för att den 

personliga integriteten kränks när alla transaktioner kan spåras 

(Lorenz, 2009). Dessutom varnar Kronofogden för att en ökad 

användning av kort kan leda till överkonsumtion (Kronofogden, 
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2012).  Inga av våra respondenter nämner kränkt integritet som ett 

besvär i framtiden, något de kanske inte hade i åtanke då beslutet togs. 

SHB påpekar att en blandning av konsumtionssamhälle och ökat 

kortanvändande kan leda till skuldsättning framförallt bland unga 

människor.  

 

Ingen av respondenterna från de banker som tar bort kontanter tar vid 

intervjutillfällena upp överkonsumtion som ett problem, men då SweB 

och N förändrar kontanthanteringen pga. att de vill använda sina 

resurser effektivare kan vi anta att de väljer att överse den 

omständigheten. Hur mycket bankernas svar färgas av deras syn på 

kontanter är svårt att veta men i och med att deras svar främjas av 

beslutet kan det antas att det har lämnat vissa avtryck. 

 

Bankerna har också utvecklat ett sätt att försöka ersätta kontanter 

genom den nya Swish-tjänsten som möjliggör snabba överföringar 

mellan privatpersoner via mobiltelefoner. Ändå tror alla våra 

respondenter att det kommer att dröja innan kontanter försvinner helt 

från samhället. De menar att det i vissa situationer underlättar att 

använda kontanter som betalningsmedel, t.ex. mellan privatpersoner 

och när det gäller mindre transaktionsbelopp. SHB är medverkande i 

Swish-tjänsten samtidigt som de fortsätter med kontanthantering på 

kontoren och vi får uppfattningen att de vill bibehålla sin image av att 

vara "en riktig bank" i och med detta. Samtidigt har de varit utsatta för 

rån och vet vad ett sådant genererar för skada men fortsätter ändå med 

kontanter, även om de minimerar dessa på kontoren.  
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Slutsatser 

Genom den här studien har vi försökt få en klarare bild av varför 

banker gör förändringar i sin kontanthantering, hur 

förändringsprocessen kan gå till och hur de tror att en förändrad 

kontanthantering kommer påverka framtiden.

 

Vår studie visar att bankernas förändring styrs av yttre drivkrafter i 

form av förändrad efterfråga till följd av bl. a. teknologiska och 

kulturella förändringar samt inre drivkrafter som uppstår till följd av 

obalans mellan maktstrukturer inom organisationen. Också ökad 

säkerhet för de anställda och omsorg om miljön nämns som motiv. 

Vår slutsats är dock att drivkraften bakom förändringar i 

kontanthanteringen först och främst ligger i en strävan att 

kostnadseffektivisera och vinstmaximera verksamheten, även om det 

inte är något bankrepresentanterna framhäver i intervjuerna. Det ska 

betonas att förändringen inte hade varit möjlig om inte kundernas 

vanemönster när det gäller val av betalningssätt hade ändrats eller om 

den tekniska infrastrukturen inte varit utbyggd som den är idag. 

 

Det finns enligt Jacobsen (2005) två olika strategier en organisation 

kan välja när den ställs inför nya villkor från omgivningen. Genom att 

välja en proaktiv förändringsstrategi får organisationen en chans att 

påverka utvecklingen men riskerar samtidigt att göra 

missbedömningar och utveckla verksamheten i snabbare takt eller i fel 

riktning än det som omgivningen kräver och är beredda på. Det finns 
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relativt starka tendenser i samhället som tyder på att kontanterna är på 

väg att marginaliseras men att en bank slutar hantera kontanter är 

fortfarande ett ganska stort steg. Länsförsäkringar, Nordea och 

Swedbank bestämmer sig för en proaktiv strategi där de väljer att 

påskynda utvecklingen och minska kontantanvändningen ytterligare. 

Länsförsäkringar går snabbast fram och sköter, från bankens 

grundande, hela sin verksamhet utan kontanter. Nordea och Swedbank 

har en annan utgångspunkt men rör sig i samma riktning när de, 

genom att ta bort kontanterna från sina kontor, aktivt påverkar 

utvecklingen i samhället. Vi får uppfattningen att bankerna ”tar 

skydd” av varandra och upplever en styrka i att genomföra 

förändringen samtidigt och en form av vad DiMaggio och Powell 

kallar mimetisk isomorfism uppstår (Eliasson, 2010). 

 

North (2006) skriver att våra val baseras på tidigare erfarenheter vilket 

innebär att organisationer som väljer samma förändringsstrategi inte 

nödvändigtvis måste genomföra den på samma sätt. Swedbank och 

Nordea väljer båda ett proaktivt sätt att hantera kontantfrågan på men 

deras tillämpning av strategi skiljer sig åt. Medan Swedbank väljer att 

vara ganska öppna och informera både egna kunder och allmänheten 

försöker Nordea ”smyga in” förändringen. Även när det gäller de egna 

medarbetarna är Swedbank mer öppna för synpunkter och förslag på 

hur banken ska gå tillväga vid implementeringen. Länsförsäkringar 

väljer den mest extrema vägen när det gäller kontanthanteringen då 

banken från början väljer att inte ha några kontanter på kontoren.  



77 

 

 

Organisationer som tillämpar en reaktiv förändringsstrategi har bättre 

beslutsunderlag men genom att vänta alltför länge med att reagera på 

omgivningens krav på förändring ökar risken för att hamna på 

efterkälken och se sig bli omkörda av konkurrenterna. Handelsbanken 

väljer att ta den risken då banken bedömer att användandet av en 

proaktiv förändringsstrategi skulle innebära mer skada än nytta för 

banken med tanke på dess image och rykte. Banken följer 

samhällsutvecklingen och minskar kontanthanteringen successivt bl. a 

genom att införa höga avgifter för manuell hantering av räkningar, 

begränsa uttag och uppmuntra kortanvändande men bedömer att tiden 

ännu inte är mogen för att helt ta bort kontanter.  

 

Tre av fyra banker i vår studie tillämpar en proaktiv strategi men även 

bland dessa tre finns det skillnader både i hur strategin omsätts i 

praktiken och i hur det uppfattas av omgivningen. Länsförsäkringar 

har den, i det här fallet, fördelen att inte tillhöra de traditionella 

bankerna vilket ger banken något friare roll och större handlingsfrihet 

jämfört med de övriga bankerna i vår studie. Trots att både Nordea 

och Swedbank tillhör de traditionella bankerna väljer de att genomföra 

förändringen på olika sätt. Den uppfattningen vi får genom den här 

studien är att Swedbank under hela förändringsprocessen arbetar med 

att motivera de anställda genom att påverka deras värdesystem och 

göra dem entusiastiska över förändringen så att de anställda kan vara 

bankens ”ambassadörer” i frågan ute i samhället. Det syns kanske bäst 
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i exemplet med den anställda som i början är negativt inställd till 

införandet av kontantlösa bankkontor. Kontorschefen tar sig då tid att 

förklara och övertyga den anställda om fördelarna med det nya 

systemet. Förändringen skulle ju ske oavsett dennes synpunkt men 

kontorschefen anser att det är viktigt att personalen är positiva till 

beslutet. Hon menar att personal som är väl insatt och entusiastisk är 

bättre på att förklara tanken med kontantlösa kontor för kunder som är 

tveksamma eller negativa till beslutet. Vi upplever inte att 

förändringen på Nordea går till på samma sätt utan att det mer handlar 

om ett beslut som ska genomföras och att motivationen för de 

anställda domineras av att betona personliga fördelar som 

förändringen skulle innebära. Kontorschefen nämner aldrig att någon 

hade synpunkter eller påverkade genomförandet av förändringen på 

något sätt. Inte heller allmänheten informerades då informationen från 

banken riktas enbart mot berörda kunder och enstaka besök hos 

pensionärsföreningar tillsammans med representanter från Swedbank.  

 

Förändringen som de övriga bankerna genomför har även effekt på 

Handelsbankens verksamhet. Till följd av ökad tillströmning av 

kunder i kontantärenden har banken valt att neka transaktioner åt 

andra bankers kunder.  

 

En försvårande omständighet när det gäller banker och förändring är 

deras position i samhället och de krav och förväntningar som detta 

innebär. Banker, som informella institutioner, har vissa oskrivna 
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regler de bör förhålla sig till för att behålla sin trovärdighet, som ju är 

en av bankens viktigaste tillgångar. Informella normer och regler 

ändras ofta väldigt långsamt och det är något som bankerna måste ta 

hänsyn till när de vill införa förändringar. Nordea och Swedbank 

tappar en del kunder på grund av deras beslut att helt avveckla 

kontanthanteringen vilket en del kunder uppfattar som radikalt. Att 

bankverksamheten är känslig för förändringar visar även vissa kunders 

negativa reaktioner på Handelsbankens beslut att sluta betjäna andra 

bankers kunder. Hur banker hanterar problemen som uppstår i 

samband med förändringar beror på vilken förändringsstrategi 

organisationen tillämpar. De som använder en proaktiv strategi måste 

vara extra tydliga mot kunderna och motivera skälen till och 

fördelarna med förändringen. De som å andra sidan använder reaktiv 

förändringsstrategi behöver istället gradvis anpassa sig till 

omgivningen och påverka de informella normerna som förhindrar 

utveckling för att förändringen, när den väl genomförs, ska uppfattas 

som ett led i ett naturligt händelseförlopp.  

 

När det gäller bankernas syn på hur förändringen som de genomför 

kommer att påverka framtiden drar vi slutsatsen att ingen av 

representanterna tror att bankernas beslut är av avgörande betydelse 

för kontanternas fortsatta existens. Samtliga respondenter menar att 

förändringen i kontanthanteringen är en följd av samhällsutvecklingen 

och inte ett försök från bankernas sida att styra utvecklingen. De tror 

att utvecklingen skulle ske på samma sätt oavsett bankernas 



80 

 

inställning i frågan. Vi drar dock slutsatsen att bankerna visserligen 

försöker följa samhällsutvecklingen och genomför förändringen som 

ett led i detta men att de även aktivt arbetar för att minska 

omsättningen av kontanter till fördel för det (för banken) mer lukrativa 

kortanvändandet. På det sättet påverkar de givetvis utvecklingen eller 

påskyndar åtminstone processen. 
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Bilagor 

Intervjufrågor  
 

1. Namn? Befattning? 

2. Hur länge har du jobbat på banken? 

3. Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil: personalorienterad, 

uppgiftsorienterad, auktoritär eller demokratisk? Har det på 

något sätt kunnat märkas vid genomförandet av det här beslutet? 

4. Anser du att det kan orsaka problem att dra ner på service 

samtidigt som förtroendet för banksektorn är låg bland 

allmänheten? 

5. Tror ni att beslutet kommer påverka er ekonomiskt? Minskade 

kostnader för själva hanteringen, säkerhet mm är ju uppenbart 

men innebär det några kostnader också på lång sikt? 

6. Swedbank/Nordea vill ju minska mängden kontanter i samhället 

i stort men hur bestämdes det att just det här kontoret skulle 

upphöra med kontanthanteringen? 

7. Kommer det innebära några organisatoriska förändringar på 

kontoret? Om ja, vilka? 

8. Hur har de anställda reagerat på beslutet?  

9. Vilka är de viktigaste orsakerna till beslutet? 

10. Hur mycket hade ni att säga till om angående tidpunkten för 

övergången? 

11. Har ni använt er av externa konsulter/projektledare eller har 

ni själva skött förändringen? 
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12. Vilken förändringsstrategi har ni använt, expert-, lärstrategi 

eller båda? 

13. SWEDBANK: Ni var ganska tidigt ute med internetbanking 

jämfört med vissa av era konkurrenter. Är det en del av er 

strategi, att vara först med det nya? 

14. Har ni kontinuerliga möten för att utvärdera situationen? 

15. Ser du några risker med förändringen? 

16. Vilka är nyckelhändelserna i förändringsarbetet? 

17. Marknadsför ni förändringen? Foldrar, tidningar, teve, 

internet..? 

18. Har ni under den kort tiden sen förändringen genomfördes 

märkt att det hade behövts mer information till allmänheten, 

eller har övergången passerat smärtfritt? 

19. Har ni nyanställt i samband med förändringen? 

20. Har personalen behövt genomgå någon kurs/utbildning inför 

införandet av kontantlösa kontor? 

21. Har ni som mål att kunna dra ner på personal i och med det 

kontantlösa systemet på längre sikt? 

22. Har medarbetarna fått vara med och bestämma/ge 

synpunkter om övergången? 

23. Vad innebär det här rent praktiskt för de anställda? 

24. Har personalens ansvarsområden påverkats? Hur har de, i så 

fall, reagerat på det? 

25. Hur stimulerar ni de anställda att pröva på nya uppgifter? 

Belöningar? 
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26. Tror du att denna förändring kommer att integrera de 

anställda? 

27. På andra kontor som slopat hanteringen av kontanter har det 

förekommit att kunder riktat sin ilska mot kassapersonal. Har ni 

upplevt det här? Hur har ni tänkt handskas med det om det 

inträffar? 

28. Är det ren tillfällighet att även Nordea/Swedbank genomför 

förändringen ungefär samtidigt? 

29. Hur ser ni på Handelsbankens beslut att inte upphöra med 

hanteringen av kontanter på sitt kontor? 

30. Anser ni att kundernas förtroende vilket i sin tur betyder 

deras lojalitet gentemot banken påverkas av förändringen? 

31. Har ni hittills förlorat några kunder pga. förändringen? 

32. Hur stimulerar ni era kunder att fortfarande ha er som bank? 
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