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Sammanfattning  

  

  Titel: Effekterna av minskad kontanthantering 
- En studie om konsekvenserna av storbankernas avveckling av 
den manuella kontanthantering  

Författare Robert Pejic och Tiam Torkaman  
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 163 
Handledare Björn Berggren & Inga-Lill Söderberg 
Nyckelord Kontanter, betaltjänster, avveckling av kontanthantering 
   
Kontanter har använts i flera århundranden och är ett sedvanligt betalningsmedel mellan 

privatpersoner och på inköpsstället. I takt med teknikens framfart har alltfler betalningsmedel 

utvecklats och anpassats till marknaden. Idag sker cirka 70 procent av alla köp i butik med kort. 

Detta gör att kontanternas användning plötsligt ifrågasätts och därmed väljer majoriteten av 

Sveriges storbanker att succesivt avveckla den manuella kontanthanteringen. Tanken är att 

försöka lära konsumenter och företag att använda alternativa lösningar som utgör substitut till 

kontanter. Dock beror efterfrågan på kontanter utav en demografisk utveckling. 

Kontantanvändningen är högre bland äldre och de har också format sina vanor under längre tid. 

För andra grupper såsom landsbygdsföretag, funktionshindrade, papperslösa och turister är 

kontanter essentiella, vilket gör att de hamnat i kläm vid avvecklandet. Andra har personliga 

preferenser till kontanters nytta såsom integritet, förtroende, tid, vana eller andra värderingar.  

Problemet blir således en demokratisk fråga där alla skall ha rätt till grundläggande betaltjänster.  

Studiens syfte är därför att förstå denna process och vilka effekter som uppstår när de flesta 

storbanker väljer att avveckla den manuella kontanthanteringen. Syftet har delats in i tre 

huvudproblem: 

 Vems ansvar är det när en av de grundläggande betaltjänsterna försvinner i samhället?  

 Vilka blir konsekvenserna med en minskad kontanthantering?   

 Vilka alternativa lösningar finns det för problemen? 

Sammanfattningsvis kom studien fram till att bankernas avveckling av kontanthantering har skett 

snabbare än nya lösningar har introducerats i samhället. Effekterna av denna avveckling har 

medfört problem för flera grupper. Resultaten visar även att bankerna kunde ha effektiviserat och 

avgiftsbelagt kontanter innan avvecklingen skedde.  
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Abstract  
  

  Title: The effects of reduces cash management 
-A report about the consequences that arise when the 
commercial banks reduce their manual cash management 

Authors Robert Pejic and Tiam Torkaman 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 163 
Supervisor Björn Berggren & Inga-Lill Söderberg 
Keywords Cash, payment services, reduced cash management 
   
Cash has been used for centuries and is a customary mean of payment between individuals and 

on the place of purchase. As technology progresses, a growing number of different payment 

services has developed and been adapted to the market. Today, approximately 70 percentages of 

all purchases in the stores is made by card. This has suddenly challenged the use of cash and 

therefore the majority of Sweden’s major banks have chosen to gradually phase out the manual 

cash management. The idea is to try to get consumers and businesses to use alternative solutions, 

which are substitutes for cash. However, the demand for cash depends on demographical 

conditions. The use of cash is more frequent among eldest and they have also shaped their habits 

over a longer time. For other groups, such as small firms on the countryside, disabled, 

undocumented migrants and tourists, cash is essential, so they are left in a jam. Others have 

personal preferences related to the use of cash such as integrity, trust, time, habits, or other 

values. 

Everyone is entitled to basic payment services, thus becomes the problem a question of 

democracy. 

The purpose of the study is to understand this process and to be aware of the effects that arise 

when most of the major banks will interrupt their manual cash management. The purpose has 

been divided into three main parts: 

 Whose responsibility is it when one of the basic payment services disappears in the 

society? 

 What are the consequences when there is a reduction of cash? 

 What are the alternative solutions? 

Overall, the study concluded that the banks' reduction of cash has been faster than the 

introductions of new solutions have been introduced into society. The effect of this decision has 

caused problems for several groups. The results of the study show that the banks could have 

improved the efficiency and they could also have introduced a fee on cash before the settlement 

was made. 
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Förord 

Uppsatsen är skriven på institutionen för fastigheter och byggande och centrum för bank och 

finans vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Denna uppsats omfattar 15 högskolepoäng 

och är skriven under våren 2013. Uppsatsen utgör en del av kandidatprogrammet Fastighet och 

Finans.  

Arbetet har varit väldigt givande och stimulerande. Djupare kunskaper inom studiens område har 

införskaffats vilket har gett upphov till en förståelse om vikten av att diskutera de beslut som 

inblandade aktörer har tagit.  

Under arbetets gång har en hel del utmaningar mötts men dessa har bearbetats och överkommits 

genom ihärdighet.  

Att få träffa flera aktörer samt akademiska personer inom kontanthantering har ökat insikten i 

ämnet och bidragit till att stärka intresset ytterligare. Således vill vi uttrycka ett stort tack till alla 

respondenter som har ställt upp på intervju.  

Ett stort tack till Niklas Arvidsson som inledningsvis tipsade oss om väldigt intressanta rapporter 

och studier och även ett stort tack till Richard Nordberg för vägledning och tips när det gäller 

skrivandet och presentationen av arbetet.  

Slutligen vill vi även tacka våra handledare Björn Berggren och Inga-Lill Söderberg som har 

bistått med goda råd och stöd under uppsatsens gång.  

 

 

Robert Pejic & Tiam Torkaman  
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1. INLEDNING 

Detta kapitel inleds med en introduktion om varför ämnet har valts och vilka problemställningar som bör 

identifieras och analyseras. Sedan redogörs syfte, mål och en beskrivning av studiens avgränsningar. Kapitlet 

avslutas med uppsatsen disposition.  

Innan pengar användes tillämpades byteshandel. Det krävdes omständiga beräkningar och 

värderingar vid avtalsslutande. Det som var essentiellt för att utvecklas ifrån byteshandeln var 

skapandet av en universell tillämpbar enhet (pengar) som eliminerar behovet av omständiga 

värderingar. 

Mynt innehållande guld, silver eller andra ädelstenar blev början till dagens pengar. Men över 

tiden har myntens faktiska värde försvunnit och ersatts med ett löfte på en papperssedel. 

Inledningsvis skedde detta genom det klassiska systemet guldmyntfot, vilket i teorin betydde att 

papperspengarna kunde lösas in mot en viss mängd guld ur statens guldreserv. Nuförtiden har 

dock pengarnas värde frikopplats ifrån guldet, eller andra ädla material, och blivit ett rent löfte 

från staten om att det värde som uttrycks på sedeln garanteras innehavaren. Pengar idag är 

således ingen ädelmetall utan är kopplat till förtroende och pålitlighet. 

I och med den tekniska utvecklingen representeras pengar idag även utav siffror på en skärm. 

Om sedlar och mynt representerar ett värde, så är siffrorna på skärmen en symbol för sedlarna 

och mynten. Detta är en utveckling som har skapats genom att människors betalningsbeteende 

ändrats över tid. Idag använder sig alltfler av kort istället för kontanter och därmed minskar 

efterfrågan på kontanter i samhället. Trots att denna efterfråga kontinuerligt minskar så är 

kontanter ett viktigt och pedagogiskt betalningsmedel för människor 

Under år 2010 började majoriteten av storbankerna att avveckla den manuella 

kontanthanteringen på sina bankkontor (se figur 1). Bankernas argument för denna avveckling är 

att kontanthanteringen medför en ökad risk för rån, en ökad miljöförstörelse och det är kostsamt. 

Dock sker bankernas utveckling snabbare än nya lösningar introduceras i samhället. Många 

kunder upplever det som ett stort problem att de inte kan ta ut och sätta in sina egna pengar på 

banken. Dessutom är det många som inte kan använda sig av något annat betalningsmedel än 

kontanter, och då skapas ett samhällsproblem när en av de grundläggande tjänsterna försvinner 

på marknaden. Dessa snabba förändringar medför därmed allvarliga konsekvenser och detta har 

gett upphov till studiens problemställningar.  
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1.1 Problemställningar  

Vems ansvar är det när en av de grundläggande betaltjänsterna försvinner i samhället?  

Vilka blir konsekvenserna med en minskad kontanthantering?   

Vilka är alternativa lösningarna? 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att analysera och identifiera konsekvenserna av storbankernas hastiga 

avveckling av den manuella kontanthanteringen. Målet är att få en insyn i vilka fördelar och 

nackdelar som uppstår, främst för konsumenter. På så sätt erhålls en förståelse av olika effekter 

och framtida konsekvenser ett kontantlöst samhälle kan resultera i. Avsikten med uppsatsen är att 

erhålla en övergripande bild av den aktuella situationen.  

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen fokuserar på effekterna av bankernas avveckling av den manuella kontanthantering 

och vilka konsekvenser det ger upphov till. Därför ansågs det naturligt att avgränsa sig mot den 

svenska marknaden. Vidare har studien uteslutit att undersöka alternativa betaltjänster i stor 

omfattning. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel ett med att beskriva pengars roll och vilka forskningsfrågor som skall 

undersökas. Detta för att läsaren skall få en övergripande bild på vad studien handlar om och 

dess syfte. Efter detta beskrivs i kapitel två den metod som har genomförts för den empiriska och 

teoretiska studien. Vidare benämns de aktörer som har intervjuats och syftet till respektive val av 

respondent. Sedan, i kapitel tre ges en historisk redogörelse över kontanthanteringens 

ansvarsfördelning. På så sätt erhålls en bakgrundsbild av kontanthanteringens historia och 

utveckling. Därefter beskrivs i kapitel fyra det teoretiska området om avvecklingen av 

kontanthanteringen och vilka effekter som uppstår. Teorin är tänkt att användas som en grund till 

den empiriska forskningen. Empirin inleds i kapitel fem, och beskriver en redogörelse för syftet 

med minskning av kontanter i samhället. Detta följs av det insamlade materialet baserad på 

respondenternas synvinklar på den tematiska forskningen. Den empiriska studien efterföljs av i 

kapitel sex av en analys på materialet med utgångspunkt i det teoretiska och empiriska avsnittet. 

Utifrån denna analys dras i kapitel sju slutsatser som sammanfattar uppsatsens viktigaste 
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beståndsdelar och relaterar till dess syfte, följt där på beskrivs i samma kapitel förslag på vidare 

forsknings inom ämnet. Slutligen avslutas studien i kapitel åtta, som beskriver de källor som 

använts till arbetet.   
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2. METOD 

I detta avsnitt presenteras studiens metod. Metoden är vald för att på ett formellt och objektivt sätt besvara arbetets 

syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds med arbetets tillvägagångssätt, följt av urval och sedan en beskrivning av 

de intervjuade respondenterna, därefter beskrivs utformning och genomförande av intervjuer. Kapitlet avslutas med 

en källkritisk syn på studiens metod.  

Grunden till arbetet lades av omfattande litteraturstudier. Genom att läsa vetenskapliga artiklar 

och rapporter formulerades forskningsbara frågeställningar och en förstålse för hur avgränsningar 

skulle ske. Då ämnet kontanthantering omfattar ett brett spektrum av olika grenar, med ett ofta 

begränsat material, valdes en explorativ undersökningsstudie med en kvalitativ forskningsansats. 

Denna syftar till att förklara händelseförlopp och finna orsakssamband (Bryman , 2011). 

För att förstå kontanthanteringsprocessen och händelseförloppet vid avvecklandet av kontanter 

krävdes djupare kunskap och förståelse, därför valdes en kvalitativ forskningsmetod. I denna dras 

slutsatser genom observationer av verkligheten, vilket i denna studie gjordes genom kvalitativa 

forskningsintervjuer (Bryman , 2011). 

2.1 Urval av respondenter 

I kvalitativ forskning används främst målstyrda urval. För denna studie, har respondenter med 

direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats valts, vilket betyder att ett målstyrt 

urval använts (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid urvalet låg fokus på att erhålla olika perspektiv av 

frågan, därför skickades förfrågningar ut till nyckelaktörer inom olika segment av området 

kontanthantering. Ett central problem var att vinna tillträde till intervjupersonerna då de är ledare 

eller experter och innehar oftast en maktposition. När det gäller intervjun av respondenterna talas 

det dock om en mättnadspunkt inom kvalitativa studier, då svaren börjar upprepa sig. Därför var 

det av större vikt att det var aktörer inom olika segment av kontanthanteringen istället för flera 

aktörer inom samma segment (ibid). 

2.2 Intervjuade respondenter 

Nedan följer en presentation av de intervjuade respondenterna. 
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Central samordnare för avveckling av kontanter, Storbank1 

En representant ifrån en utav storbankerna, som avvecklat kontanter på majoriteten av bankens 

kontor. Respondenten har varit en central samordnare för avvecklingen av den manuella 

kontanthanteringen inom banken och kunde därför ge bankens syn på varför kontanter bör 

minskas i samhället och vilka effekter som kan uppstå. Respondenten önskade att vara anonym 

och detta valdes att respekteras. 

Johan Nilsson, Bankomat AB 

Johan Nilsson är chef för Kund och Marknad på Bankomat AB. Valet av respondent bestämdes i 

och med att Bankomat AB är den nya ledande aktören inom automatverksamheten kring 

kontanter. Avsikten var att få bolagets synvinkel på effektiviten i kontanthanteringen och hur de 

ser på företagets framtid.   

Kvantanalytiker, Swedbank 

En kvantanalytiker på Swedbank som arbetar med analyser av data för att optimera verksamheten 

och hitta nya affärsmöjligheter. Syftet med valet av respondent var att få en infallsvinkel på hur 

användningen av information hanteras på banken. Detta tangerar ämnet integritet, eftersom en av 

konsekvenserna kan bli att när mer information blir tillgänglig desto mer kan den komma att 

används för olika syften. Denna respondent ville vara anonym och detta respekterades.  

Björn Segendorf, Riksbanken 

Riksbanken har ensamrätt på att ge ut sedlar och mynt och dessutom är ett av deras mål att 

främja betalningssystemets stabilitet och effektivitet. Där intervjuades Björn Segendorf, som har 

skrivit ett antal rapporter om kostnaden för kort- respektive kontantbetalningar. Syftet var att 

belysa hur Sveriges centralbank ser på detta ämne, och även ta del av Björns expertkunskaper 

inom ämnet.  

De intervjuade har ansetts kunna föra talan för respektive verksamhets åsikt inom ämnet, dels på 

grund av deras kunskaper men även på grund av deras befattningar. Varje aktör bidrar till en åsikt 

vilket skapar en bredare förståelse för hur avvecklingen av kontanter ser ut. Alla intervjuer 

kommer att sammanställas i empiriska delen under den tematiska uppdelningen.  

                                                 
1
Med storbank menas i detta arbete SEB, Nordea, Swedbank. Vi har undantagit Handelsbanken då de fortfarande 

hanterar kontanter över disk. 
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2.3 Utformning av intervjuunderlag 

Varje intervju är unik och det krävdes speciella förberedelser inför varje möte med respektive 

respondent, dock skapades en lista över specifika teman som skulle beröras vid varje intervju. De 

teman som valdes grundades på de teoretiska kunskaper som erhållits genom litteraturgranskning. 

Att använda specifika teman och inte vara alltför detaljerad vid utformandet av frågeunderlaget 

skapar en semistrukturerad intervjumodell (Bryman , 2011).  Fokus har legat på att ställa öppna 

frågor med kvalitativ karaktär. Detta medför att intervjun blir som en vanlig konversation, där 

främst respondenterna styr och utvecklar samtalet, men där möjligheten till att ställa relevanta 

följdfrågor finns (ibid). Syftet med detta var att respondenterna skulle associera fritt kring 

avvecklingen av kontanter, och forskarna fånga upp det som är av vikt till undersökningen och 

sedan ställa följdfrågor. Det har varit av vikt att få de intervjuade att utveckla resonemang för att 

skapa den djupare kunskap som eftersökts.  

2.4 Genomförandet av intervjuer 

De teman och huvudfrågor som berördes skickades ut till respondenterna i god tid före 

respektive intervju. Anledningen var att de intervjuade skulle få den tid och förberedelse som 

behövdes för att tänka igenom huvudfrågorna. Alla intervjuer har skett genom fysiska möten och 

spelats in. Detta för att minska möjligheter till missförstånd och för att kunna följa med i 

respondenternas utläggningar. Intervjuerna har sedan transkriberats och sammanställts. För att 

förhindra tolkningsfel av materialet har e-post använts i efterhand för att förtydliga oklarheter 

som uppkommit. 

2.5 Källkritik 

Kvantitativa forskare anser att kvalitativa undersökningar är alltför impressionistiska och 

subjektiva. Det menas att den kvalitativa forskarens resultat bygger på forskarens osystematiska 

uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt (Bryman , 2011). Denna effekt har försökt 

minskats genom att använda frågor som är öppna och som inte är ledande. På så sätt avgör 

respondenten vad som är av vikt inom ämnet 

En nackdel när ansvariga inom områden intervjuas är att kunskapen kan bygga på ett alltför snävt 

perspektiv som är starkt präglat av en specifik utgångspunkt. Genom att intervjua respondenter 

med olika utgångspunkter har en bredare förståelse erhållits. 
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3. HISTORIA  

I detta kapitel presenteras statens ansvar för kontanthanteringen och dess utveckling. 

Under 1880- talet var posten en viktig funktion i samhället, speciellt för betalningsverksamheten 

och kontanthanteringen. Detta på grund av det utbyggda postkontorsnätet i hela landet, samt 

tillgängligheten av lantbrevbärare (SFS 2001:127, 2001). 

År 1925 startades Postgirot, idag kallat plusgirot, som en del av Postsparbanken för att underlätta 

betalningar och främja betalningsmetoder som ledde till minskad kontanthantering. Under slutet 

av 1980-talet började minskningen av antalet betalningstransaktioner i kontorsnätet bli märkbar. 

Postverket började upptäcka att lönsamheten sjönk och därmed avvecklades succesivt allt fler 

kontor, samtidigt som postens verksamhet började integreras i butiker (ibid). 

År 2001 infördes en ny lag, Lagen om grundläggande kassaservice. Denna säger att “det skall 

finnas en kassaservice i hela landet som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot 

betalningar till enhetliga priser”. I och med detta bildades Svensk kassaservice AB som ett av 

postens dotterbolag med uppgift att sköta kassa-, bank- och plusgirotjänster (SFS 2001:127, 

2001). Den 14 juni 2007 beslutade riksdagen att samma lag, lagen om grundläggande kassaservice, 

skulle upphöra den 31 december 2008 (SFS 2007:605, 2007). Orsaken till beslutet var att det 

fanns andra betalningsalternativ som ersatt Svensk kassaservice betalningsuppdrag. Några av 

dessa alternativ är internetbank, brev- eller autogiro. Kontanter kan tas ut i automater och i 

butiker, och tjänsterna kunde även utföra på bankernas kontor (Proposition 2006/07:55, 2006, s. 

13). 

Samtidigt som lagen om svensk kassaservice avreglerades, antog staten ett politiskt mål och ett 

ansvar för att betaltjänstservicen fungerar i hela landet. Det politiska målet är att “alla i samhället 

skall ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser” (Proposition 2006/07:55, 2006, 

s. 20). Dock har inte “tillgång till” och “rimliga priser” preciserats av regeringen men som 

grundläggande betaltjänster räknas följande. 

 Möjlighet att ta ut kontanter 

 Möjlighet att betala räkningar 

 Företag och föreningars möjlighet att sätta in dagskassor (Länsstyrelsen, 2012). 
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I och med upphävandet av lagen 2001:127 om grundläggande kassaservice så förordades 

länsstyrelsen i Dalarna av regeringen att bevaka tillgången på grundläggande betaltjänster så att de 

uppfyller samhällets behov. Statens ansvar för de grundläggande betaltjänsterna omfattar de orter 

och den landsbygd där behovet av grundläggande betaltjänsterna inte tillgodoses av marknaden. 

Om det t.ex. finns ett bankkontor med kontanthantering på en ort skall upphandlingen av en 

betaltjänst på orten eller närbelägen landsbygd inte ske (Proposition , 2006/07:55 S. 26). 

Begreppet betaltjänster kan även betyda något annat i framtiden, då beteenden förändras och den 

tekniska utvecklingen går framåt, men behovet hos olika användargrupper är det som styr 

begreppet (Proposition 2006/07:55, 2006, s 12). 
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4.  TEORI 

I detta kapitel redogörs den teoretiska bakgrunden som är relevant för studien. Denna innefattar tidigare 

undersökningar och rapporter inom området kontanthantering. 

4.1 Demokrati 

Länsstyrelsen kartläggning visar att upphävandet av lagen om svensk kassaservice har haft 

omfattande negativa effekter för vissa samhällsgrupper, både privatpersoner och företagare. Den 

senaste stora förändringen inom betaltjänster är bankernas val att avveckla den manuella 

kontanthanteringen över disk (se figur 1). Detta kommer, idag och i framtiden, påverka tillgången 

på grundläggande betaltjänster (Länsstyrelsen, 2012). 
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Datum Svenska Handelsbanken SEB Nordea Bank Swedbank

2010-12-31 2,82%                - 21,47% 7,94%

2011-12-31 1,52% 58,82% 46,71% 29,65%

2012-12-31 0% 36,69% 68,18% 77,42%  

Figur 1, andelen kontantlösa kontor för Sveriges storbanker mellan år 2010-2012 (Svenska bankförening, 2012 ) 
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När det gäller privatpersoner är det främst äldre, funktionsnedsatta, invandrare och turister som 

drabbas, och bland företagare främst de som är lokaliserade på landsbygden. Problemen när det 

gäller privatpersoner, handlar ytterst om svårigheterna med att använda tekniken för 

betaltjänsterna. Anledningar till detta kan vara; bristande tillit eller rädsla för ny teknik, att det är 

dyrt (tjänsterna kräver data eller smartphone och internetuppkoppling) och bland många äldre 

saknas kunskapen och kompetensen för att använda datorer, internet och andra nya tekniska 

lösningar för betaltjänster. Lösningen för många äldre, funktionshindrade och invandrare, är att 

låta vänner och släkt hjälpa till. Då behövs ofta kort och koder lämnas ut, vilket bryter mot 

bankens villkor om att detta inte får lämnas till någon. Personen som lämnar ut sina uppgifter 

hamnar i en ännu svagare position och det finns möjligheter för den som hjälper till att missbruka 

sin förtroendeställning. Dessutom finns det privatpersoner som saknar bankkort av olika 

anledningar, det kan t.ex. vara en invandrare som ännu inte erhållit identifikationshandlingar. De 

har stora problem att göra kontantuttag. Geografiska förutsättningar spelar också en väldigt stor 

roll, möjligheterna att utföra betaltjänster kan skilja sig avsevärt mellan orter (ibid) 

När det gäller företag och föreningar så är problematiken i huvudsak kopplat till att sätta in 

dagskassor på konto. Främst gäller det småföretag inom handel och turism på landsbygden, eller i 

skärgården. Förutsättningarna är inte lika geografiskt sett, och sedan bankerna upphört med 

kontanter på många kontor har denna problematik ökat och även avstånden till närmaste 

insättningsmöjlighet. Många väljer till följd av detta att förvara dagskassor i hemmet eller på 

jobbet vilket ökar riskerna för rån (ibid). 

Företagens kostnader för att tillhandahålla kortbetalning för sina kunder yttrar sig i formen av 

transaktionsavgifter samt kostnader för kortterminal. För stora företag är dessa avgifter oftast inte 

ett problem, de har bättre avtal med leverantörer av korttjänster. För mindre företag eller för 

företag där många transaktioner på små belopp ständigt sker kan dessa kostnader dock ha stor 

betydelse (ibid). 

Regeringen har förhållit sig väldigt passiv i frågan om bankernas avveckling av manuell 

kontanthantering (Arvidsson , 2013). Under en interpellation mellan Finansmarknadsministern 

Peter Norman (m) och Ulla Andersson (v) debatterades de problem som avvecklingen ger 

upphov till. Peter Norman ser denna process som en modern utveckling och han tror att det är 

viktigt vilken spak som dras i, så att denna process gör kontanthanteringen mer modern, 

tillgänglig och billig. Ulla Svensson påstår att läget är allvarligt, och har en kund pengar på banken 
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bör det finnas en rätt att ta ut dem i kontanter. Det är inte banken som bestämmer om hur en 

kund har rätt att ta ut sina egna pengar (Interpellationsdebatt Sveriges Riskdag , 2012). 

4.2 Förtroende   

Samtidigt som staten har förhållit sig passiv i frågan är det ändå deras ansvar att garantera att en 

hundralapp är värd hundra kronor, med andra ord handlar pengar om förtroende. Skulle detta 

förtroende försvinna eller skadas är hundralappens värde endast en värdelös papperslapp. 

Historiskt sett har trovärdigheten varit kopplat till vem som utfärdade löftet och/eller det faktiska 

värdet metaller och mynt var gjorde av.  Människor litar på detta eftersom det har visats fungera i 

praktiken (Martinsson, 2009, s. 24).. Idag är även trovärdigheten baserad på relationen mellan en 

nations faktiska underliggande tillgångar (t.ex. BNP) och förväntningar på framtida ekonomisk 

utveckling (t.ex. samlat börsvärde) (Arvidsson , 2013, s. 7). Pengarna har förlorat sin påtaglighet i 

och med digitaliseringen och allt färre kontanter hanteras dagligen. Därför går det inte att undvika 

att digitala pengar är mer abstrakta än kontanta och detta har stor betydelse för människan och 

dess uppfattning samt användning av de digitala pengarna (Linné, 2008). Någonting som faktiskt 

kan skada allmänhetens förtroende för kontanter kan vara allvarligt problem med falska sedlar 

och mynt, grov ökning av kontantrelaterande kriminalitet. Samtidigt kan även förtroendet för 

kortanvändning vara hotad i form av kortbedrägerier och andra bedrägeriformer (Arvidsson , 

2013, s. 27). 

I grunden handlar pengar om förtroende för systemet såväl som förtroende för leverantörer av 

betaltjänsten. Med andra ord kan tidiga lösningar som skapar förtroende ta stora delar av 

marknaden medan tidiga lösningar som misslyckas med att skapa förtroende få svårt att 

återhämta sig. Detta är en klassisk situation med tydliga ”First- mover advantages and 

disadvantages” (Arvidsson , 2013 s. 41) 

4.3 Digitala pengar 

Bankernas avveckling av kontanter över disk, även om det skapar problem för vissa grupper, 

visar likväl, att människan idag lever i en teknisk era. Denna har skapat helt nya funktioner i varje 

individs vardag. Tekniken har frambringat en effektiviserad värld, där varje individ blir allt mer 

individualiserad och kan sköta sina betalningstjänster själva. Ett exempel på detta är att det inte 

längre behövs besöka ett kontor för att betala räkningar utan detta kan hanteras via 

internetbanken.  
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Sättet pengar används på förändras i takt med informationsteknologins framfart (Länsstyrelsen, 

2012). Drygt 70 procent av alla butiksköp sker idag med kort och prognoser visar att denna typ 

av betalning kommer att öka medan betalningar med kontanter kommer att minska (Hortlund & 

Svensson). Denna utveckling, mot att större delen av världens pengar finns som analoga eller 

digital siffror, kan ses som en revolution. Men en viktig punkt som bör belysas är att de digitala 

pengarna enbart är symboler för sedlar och mynt, vilket redan är ett abstrakt värde. Med andra 

ord är digitala pengar endast siffror på en skärm vilket fungerar som en representation av sedlar 

och mynt (Linné, 2008).  

En jämförelse med digitaliserade pengar är poker marker, dessa plastbitar har inget värde utanför 

kasinot. Men innanför kasinots väggar är det enda medlet för att kunna spela. En anledning till att 

pengar har bytts ut mot marker är för att försöka minska känslan av värdet. Spelas det för en 

mark som är värd hundra kronor och den förloras, känns det inte lika mycket som om en fysisk 

hundralapp förloras. Detsamma gäller för pokerspel via Internet, där syns enbart siffror framför 

skärmen och inga riktiga pengar. Pokermarkernas abstrakta värde kan resultera i ökat missbruk. 

Likaså kan digitaliserade pengar skapa ett ökat konsumtionssamhälle eftersom det blir allt mer 

abstraktare när den fysiska utformningen av en hundralapp försvinner (Brahimi & Mehmeti , 

2009).  

 

4.4 Integritet 

När kontanterna minskas i samhället ökar samtidigt mängden digitala pengar, vilket ger upphov 

till att mer information lagras. Det som kännetecknar transaktioner med sedlar och mynt är 

(Guibourg, 1997): 

 De sker anonymt  

 Transaktioner är inte spårbara 

 Omedelbar avveckling 

 Sker utan inblandning av tredje part, d.v.s. de sker offline 

 Pengar kan transfereras fritt mellan individerna 

 Lämpar sig bra för små transaktionsbelopp 

 Betalningar sker ”face-to-face” 
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En av kontanterna stora fördelar är att transaktioner sker utan att betalaren eller 

betalningsmottagaren måste identifieras. Detta är självklart ett problem om betalningen är 

kopplad till kriminell verksamhet eller på annat sätt är olaglig, men är annars en 

integritetsskyddande fördel. Ett av kortbetalningarnas och de digitala pengarnas attribut är att 

transaktionerna sker online, vilket betyder att varje betalning måste auktoriseras av en tredje part 

(oftast utgivaren av kortet dvs. banken). Denna information om transaktionen (vem betalaren är, 

vem mottagaren är, tid, plats, pris osv.) lagras. I och med bankernas avvecklande av kontanter 

kommer denna typ av information drastiskt öka, och med nya tekniska framsteg, även 

möjligheten att använda informationen. Denna stora mängd information och data benämns inom 

IT-branschen ofta som Big Data. 

Big data är ett av framtidens största verktyg för företag att finna olika mönster och trender i 

avsikt att kunna utvinna en slutsats som skapar nya analys- och affärsmöjligheter. Det som 

förutspås av vissa bli en utslagsgivande faktor för framtida produktivitet, innovation och 

konkurrenskraft är förmågan att hantera och analysera denna extrema mängd data. Genom att 

analysera exempelvis kundbeteenden kan en analytiker finna underlag för bland annat 

tilläggstjänster, optimering av distribution och utveckling av nya marknadskanaler. När det finns 

tillgång till mer detaljerad information kan kunder segmenteras till smalare grupper och därmed 

maximeras kundnyttan. Big data-analys kan förvisso bidra till förståelse av orsak och verkan, men 

i första hand visar den inte på kausalitet utan på korrelation (Dataföreningens kompetens, 2012). 

4.5 Kriminalitet  

Avvecklingen av kontanter ger upphov till både fördelar och nackdelar. En primär fördel för 

bankerna är att antalet bankrån decimeras.(Se figur 2). Rån är utan tvekan en traumatisk 

upplevelse och en grov kränkning mot den som utsätts. För en tryggare arbetsmiljö är det positivt 

att kontanterna minskas (Arvidsson , 2013). Enligt en undersökning av brottsförebyggande rådet 

(BRÅ) har antalet bankrån minskats sedan mitten av 1990-talet. Under 2010-2011 uppnåddes den 

lägsta nivån på 30 år, med cirka 40 anmälda bankrån. Orsaken till detta beror främst på 

minskningen av kontanterna och färre post-och bankkontor (BRÅ, 2012, s. 92). 
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figur 2, antalet bankrån mellan år 1980-2012 (Svenska bankförening, 2012 ) 

Trots bankrånens minskning finns det undersökningar som visar att rånen inte eliminerats utan 

enbart förflyttats. Dessa förflyttningar skedde under 2000-talet från bankrån till 

värdetransportrån, butiksrån och guldsmedsrån (ibid).  

En aktör som har drabbats hårt den senaste tiden är guldsmedsbutiker. BRÅ & Svensk Handel 

har tillsammans tagit reda på antalet rån i guldsmedsbutiker som redovisas i figur 3. Studien visar 

en kraftig ökning med mer än 40 procent från 2004 till 2012. Möjliga orsaker till ökningen är 

bristen på alternativa rånobjekt, att guldpriset har höjts, det är enkelt att smälta guld och det 

försvårar spårningen till brott (Svensk handel , 2012). 

 

Figur 3, guldsmedsrånens utveckling år 2000-2012 (BRÅ, 2012) 
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När pengarna förflyttas till den digitala världen och när köp sker genom bankkort så ökar risken 

för bedrägerier. Bara på fem år har antalet bedrägerianmälningar fördubblats. Tre av tio 

bedrägerier sker med hjälp av internet och även tre av tio sker genom kontokortsbedrägerier 

(BRÅ, 2012). Skimming är bland den vanligaste typen av bedrägeri. Skimming innebär att 

informationen på kortets magnetremsa kopieras och överförs till ett annat kort (Konsumenternas 

bank & finansbyråer , 2011). 

Ett annat aktuellt fall är trojaner, ett datavirus som infekterar datorn för att försöka komma över 

bankkunders inloggningsuppgifter till internetbanken och personliga uppgifter (Swedbank, 2012). 

Andra fall av bedrägerier är falska mail i omlopp där bedragaren uppger att han/hon är banken 

och på så sätt försöker få bankkunder att lämna ut personlig information som t.ex. kundens 

kortnummer (Swedbank, 2011).  

Dessutom, en ytterligare effekt av en minskad kontanthantering är att det blir svårare att 

genomföra svarta affärer och att skatteintäkterna därmed skulle öka. Enligt skatteverket kostar 

svartjobb samhället cirka 65 miljarder kronor per år i minskade skatteintäkter. Dock finns det 

ingen uppskattning på hur stor andel av det beloppet som motsvaras av kontanter. År 2012 var 

de totala skatteintäkterna från allmänheten runt 1570 miljarder, således skulle skatteintäkterna öka 

med fyra procent om de svarta affärerna beskattades (Ekonomifakta, 2012).  

4.6 Nätverksteori 

I Sverige används främst två typer av monetära betalningar, dessa är kontanta betalningar och 

kontobaserade betalningar. Infrastrukturen för kontanta betalningar består av en logistisk 

infrastruktur där det krävs en omfattande manuell hantering från betalaren, mottagaren, banker, 

värdebolag m.fl (Segendord & Jansson , 2012). Den kontobaserade infrastrukturen består utav en 

finansiell infrastruktur där olika IT-system ingår. Stordriftsfördelar är något som är generellt för 

alla typer av monetära betalningar. Oftast krävs en större initial investeringskostnad, men när väl 

infrastrukturen för betalningen är på plats så är marginalkostnaden för att hantera ytterligare en 

betalning låg (ibid). Genomsnittskostnaden för en typ av betalning har därför benägenhet att 

sjunka när antalet betalningar ökar.  

Betalningstjänster och betalningssystem kännetecknas av nätverksteorier. Det betyder att värdet 

för en individ att ansluta sig till en betaltjänst ökar med antalet anslutna brukare (Guibourg, 

1997). Detta har varit fallet med andra produkter såsom internet, telefon och fax. Om du är den 

enda som har en telefon är inte detta vidare värdefullt. Desto fler som ansluter sig ju värdefullare 
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blir tjänsten. Effekten av detta blir att antalet användare till en början är få och växer långsamt, 

tills den s.k. kritiska massa uppnås. Efter att den kritiska massan uppnåtts kommer antalet 

användare öka snabbare.  

Det finns stora möjligheter för synergieffekter vad gäller de kontobaserade betalningarna. 

Eftersom de nya tjänsterna kan, helt eller delvis, användas inom samma finansiella infrastruktur 

vilket ytterligare förstärker dess stordriftsfördelar. Banker fungerar som intermediärer vid 

kortbetalningar, därför finns incitament från deras sida att flera använder kortbetalningar. 

Utgivare av nya betaltjänster och kortutgivare har stora incitament för att locka till sig användare 

då de tjänar pengar vid varje transaktion som sker med deras tjänst. Men för att konsumenter 

skall acceptera nya betaltjänster krävs det att butiker har nödvändig utrustning (exempelvis 

terminaler) och att de är anslutna till tjänsten, för att acceptera betalningen. Och för att butiker 

skall införskaffa denna utrustning och ansluta sig till tjänsten kräver de en stor kundbas. Det blir 

ett cirkelresonemang. 

Interoperabiliteten2 mellan olika system är en viktig faktor för effektivitetshöjning av 

betalningssystemet. Tas inte detta i hänsyn finns två möjliga scenariers: Antingen släpps olika 

system för betalningshantering och då reduceras acceptansen hos konsumenterna och gör det 

svårt för något av systemen att bli stora. Konsumenter vill inte ha flera olika kort som endast 

accepteras på begränsat antal säljställen. Andra alternativet är att det blir ett fåtal aktörer som blir 

stora och används av alla, de kommer då få en oerhörd stark marknadsposition. 

4.7 Bankomat AB 

2010 bildade de fem bankerna (Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) som 

äger BDB, ett bolag som successivt skall överta dessa bankers automater för insättningar och 

uttag. Bolaget heter Bankomat AB och syftet med bildandet av bolaget var att effektivisera 

automattverksamheten genom en gemensam infrastruktur där bankerna kan dela på de 

investeringar som behövs. Många av automaterna är gamla och behöver bytas ut eller på annat 

sätt moderniseras. Bankomat Ab outsourcar det operativa arbetet med att fylla på kontanter till 

värdebolag.  

Bankomat AB:s kunder är inte slutanvändaren, d.v.s. konsumenten, utan det är kortutgivarna som 

är deras kunder (Sveriges Riksbank, 2011) 

                                                 
2 Kommunikation och samverkan mellan olika datasystem. 
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4.8 Kostnader för kort- och kontantbetalningar 

I samband med att en vara eller en tjänst byts mot pengar uppstår kostnader för att genomföra 

betalningen. Ju högre denna kostnad är desto mindre transaktioner kommer genomföras. Det 

betyder att vid lägre kostnader kommer ökad handel ske vilket i förlängningen leder till ökad 

välfärd. Billiga, och även smidiga, betaltjänster bidrar följaktligen till ökad handel och välstånd. 

Betalningssystemets effektivitet är därför en viktig fråga för samhället (Segendord & Jansson , 

2012). 

De studier som finns undersöker handel mellan privatpersoner och företag, P2B3. I dagsläget 

används främst två betalningssätt vid dessa transaktioner, vilket är kontant- och kortbetalningar. 

Det existerar inte ett överflöd av studier inom detta område, och det bör definitivt göras flera 

analyser av hur kostnaderna ser ut. Det är enbart Riksbanken och Svensk handel som har 

genomfört studier av kostnaderna. 

Kostnader för kontanter går att hänföra till Riksbanken, värdebolagen, banker, handlare och 

konsumenter. När det gäller kortbetalningar uppkommer kostnader endast för banker, handlare 

och konsumenter (Segendorf & Jansson, The Cost of Consumer Payments in Sweden-Working 

Paper Series 262, 2012).  

I Riksbankens rapport försöker författarna uppskatta de privata och samhälleliga kostnaderna i 

Sverige för P2B betalningar. Studien är baserad på telefonintervjuer med hushåll, intervjuer med 

detaljhandelsföretag och information från banksektorn. I studien försöker författarna även hitta 

tröskelvärden, för vilket belopp kontanter blir billigare än kortbetalningar ur ett samhälleligt 

perspektiv. Samhällsekonomiska kostnaden är det sammanlagda värdet av de förbrukade 

resurserna som går åt för en viss typ av betalning (se figur 4) (ibid). 

Riksbankens siffror är hämtade från 2009. Det bör nämnas att då var fortfarande en stor del av 

kontanthanteringen ineffektiv. Vid denna tidpunkt fanns inte några neutrala depåer, vilket medför 

högre transportkostnader. Bankomat AB hade inte heller bildats än, infrastrukturen kring 

automaterna var därför väldigt ineffektiv. Bankernas största kostnad när det gäller 

kontanthantering kommer från just uttag och insättningar via automater. Korthanteringen 

däremot, den var väldigt effektiv vid tiden för denna beräkning (ibid). 

                                                 
3 Person-to-business 
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Svensk Handel har riktat kritik mot Riksbankens beräkningar. En del av kritiken grundade sig på 

att Riksbanken endast intervjuat 11 detaljhandelsföretag, de flesta med väldigt hög omsättning. 

Svensk Handels beräkningar däremot grundar sig på cirka 500 företag med varierande omsättning 

som torde ge en mer rättvisande bild av t.ex. transaktionsavgifter för kort som företagarna 

betalar. Större företag kan förhandla till sig bättre avtal när det gäller avgifterna. Det finns även 

andra komplikationer som försvårar beräkningar av kostnader. Ett exempel är att bankerna inte 

vill uppge sina intäkter för korthanteringen. Den enda som redovisar intäkter för detta är SEB 

(Hortlund & Svensson). 

I Riksbankens rapport framkommer det att för betalningar under 20 kr är det 

samhällsekonomiskt billigare att använda kontanter jämfört med bankkort. När det gäller 

kontant- och kreditkortbetalningar är tröskelvärdet 450 kr, under detta belopp är det billigare 

med kontanter. Idag består cirka 15 procent av alla kort utav kreditkort4. Ur ett 

samhällsperspektiv bör kreditkort alltid undvikas(se figur 4), då det är det överlägset dyraste 

alternativet (Segendord & Jansson , 2012). 

Det har genomförts studier av andra centralbanker i Europa med samma metod som 

Riksbankens. Sverige avviker inte speciellt från de övriga nordiska länderna. Intressant är att 

Ungern har den lägsta styckkostnaden/transaktion och den gäller kontanter (se figur 5). Det finns 

ingen som har lägre styckkostnad/transaktion, varken vid kort- eller kontantbetalningar av de 

länder som genomfört likadana studier. Riksbanken förklarar Ungerns låga styckkostnad med att 

kontantanvändningen är betydligt större i Ungern än i de övriga länderna (ibid).

Betalsätt Riksbanken Svensk Handel

Genomsnittlig samhällsekonomisk kostnad/transaktion

Bankkort/debetkort 4,50 kr                                                                                                  

Kreditkort 11,70 kr                                                                                                

Kontanter 8,30 kr                                                                                                  

Genomsnittlig transaktionsavgift för kortbetalningar

Bankkort/debetkort 1,00 kr                                                                                                  1,80 kr              

Kreditkort 8,40 kr                                                                                                  10,00 kr             

Figur 4, samhällsekonomiska transaktionskostnader för respektive betalsätt i Sverige (Segendorf & Jansson, The Cost of 
Consumer Payments in Sweden-Working Paper Series 262, 2012) (Hortlund & Svensson). 

 

                                                 
4 Kreditkortsinnehavare har möjlighet att få kredit upp till en viss gräns, sedan faktureras beloppet och 
innehavaren kan välja att betala hela beloppet, eller delbetala krediten. 
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Betalsätt	 Land	 Genomsnittlig	samhällsekonomisk	kostnad/transaktion	

Kontanter	 Sverige 8,32

Danmark 10,3

Ungern	 2,79

Kort Sverige 5,55

Danmark 5,89

Ungern	 10,78  
Figur 5, kostnader för kort och kontantbetalningar, jämförelse mellan länder (Segendord & Jansson , 2012). 

 

4.9 Efterfrågan på kontanter 

Beslutet att avveckla kontanter över disk har skapat splittrande reaktioner hos konsumenter 

(Arvidsson , 2013). Samtidigt har det svenska folket betalningsvanor ändrats under de senaste 

åren. Kontanter används allt mindre i Sverige och det beror till stor del på det växande utbudet av 

alternativa betalningsinstrument (Sveriges Riksbank, 2012).  

Antalet kortbetalningar har ökat från 621 miljoner st./år till 1697 miljoner st./år mellan 2002 och 

2009, medan antalet kontantbetalningar samma tid har minskat från 1,5 miljarder till 1 miljard 

stycken (ibid).  

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totala värde den 31 december 114 112 111 105 100 96

Sedlar 109 106 105 100 95 91

Mynt 6 6 6 5 5 5

Totala värde i genomsnitt under året 109 107 106 103 99 94

Sedlar 104 102 100 98 94 89

Mynt (exklusive minnesmynt) 5 5 5 5 5 5  

Figur 6, värdet av sedlar och mynt i cirkulation, miljarder kronor (Sveriges Riksbank, 2012) 

Efterfrågan på kontanter motsvaras av det utelöpande värdet av sedlar och mynt. För femte året i 

rad har värdet av den totala mängden kontanter i cirkulation minskat i Sverige. Det totala värdet 

av kontanter i cirkulation uppgick till 96 miljarder kronor vid utgången av 2012 (se figur 6). Vilket 

är 4 miljarder kronor mindre än 2011 (ibid).  

Riksbanken genomförde 2010 en enkätundersökning för att kartlägga vilka betalsätt 

konsumenternas föredrar. Syftet med studien var att förstå förändringen i normalsvenskens 

betalningsbeteenden. Undersökningen visade att nästan 90 procent hade tillgång till bankkort, 

drygt 80 procent hade tillgång till internetbank och nästan 40 procent hade tillgång till kreditkort 

(se figur 6). En viktig fråga som belystes gällde vilka betalningsmedel har använts den senaste 

månaden. På denna fråga svarade nio av tio kontanter och bankkort (Sveriges Riksbank , 2011). 
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Figur 6, betalningssätt som använts den senaste månaden i procent (Sveriges Riksbank , 2011) 

Det finns även skillnader mellan män och kvinnor, män tenderar att använda sig mera av 

kontanter och uttagsautomat, medan kvinnor använder mer bankkort och tar oftare ut pengar i 

samband med köp i butik.  

Hur efterfrågan av kontanter utvecklas i framtiden beror till stor del på hur mycket sedlar och 

mynt hushåll och företag kommer att behöva för att genomföra transaktioner. Detta är i sin tur 

beroende av utvecklingen kring alternativa betalningsinstrument i samhället. Riksbanken räknar 

med att år 2020 kan värdet av kontanter i cirkulation väntas bli mellan 24 och 47 procent lägre än 

2012 (Sveriges Riksbank, 2012). 

4.10 Alternativa lösningar 

Bankernas val att avveckla kontanter över disk berodde främst på att det ansågs för dyrt. 

Samtidigt finns det undersökningar som visar att andra lösningar kan användas för att uppnå ett 

effektivare användande av betalningstjänsterna. 

Sedan sedlar och mynt introducerades i samhället har det inte funnits någon kostnad som speglar 

den faktiska kostnaden för dess framställning och användning. En metod att uppnå detta är att 

införa kostnadsbaserade transaktionsavgifter (Segendord & Jansson , 2012, s. 14). Då får priset 

spegla information om vad det kostar att producera en tjänst eller vara och samtidigt stimulera en 

ökad kortanvändning (Arvidsson , 2013, s.29).  

Ett exempel på att svenskar är känsliga för avgifter är när checkar prissattes i början av 1990-talet. 

Detta medförde att checkanvändningen snabbt minskades. Detsamma gäller betalningar över 

disk, där t.ex. betalning av räkningar är avgiftsbelagt och de flesta bankkunder väljer hellre betala 

dessa via internetbanken eller genom girobetalningar. 
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Ett land som införde kostnadsbaserade transaktionsavgifter redan för 20 år sedan var Norge. I 

slutet av 1990-talet uppskattades att transaktionspriset täckte 60 procent av rörelsekostnaderna 

för kontanter (Segendord & Jansson , 2012, s.14). 
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5 RESULTAT FRÅN INTERVJUER 
 

I detta avsnitt beskrivs det generella syftet med avvecklingen av kontanter från samtliga intervjuade personer. 
Vidare beskrivs deras synvinkel på minskning av kontanter i samhället och vilka konsekvenser detta medför. 
Resultatet från intervjuerna är indelade i en tematisk ordning där varje respondent har kommenterat sin ställning 
till frågan. 

I stora drag var alla respondenter överens om att det är utvecklingen av konsumenters 

betalningsvanor som har medfört att efterfrågan på kontanter minskas. Johan Nilsson som 

arbetar för Bankomat AB hävdar att 5-6 procent av alla deras uttagstransaktioner minskar per år. 

Björn Segendorf som arbetar på Riksbanken säger att mellan 2007 och slutet av 2012 har antalet 

cirkulerande sedlar och mynt minskats med ungefär 16 procent. 

Respondenten från en utav storbankerna menar att alltfler kunder väljer att använda sig av andra 

kanaler för att utföra sina betaltjänster, t.ex. internetbanken, mobilbanken och telefonbanken. En 

del kunder har slutat besöka bankkontoren för att ta ut pengar. Detta såg bankerna som en signal 

på att marknaden var tillräckligt mogen för att minska på kontanterna.  

Vidare argumenterade respondenten att utifrån ett trygghetsperspektiv är fysiska pengar en 

säkerhetsrisk. Det är alltså en trygghet för de som jobbar och även för deras kunder att slippa 

använda något som triggar rån på olika sätt. Dessutom nämner respondenten att mindre 

kontanter i samhället förbättrar miljön eftersom en hel del pengar transporteras fram och tillbaka 

samt att det är dyrt med kontanthantering.  

Målet för respondentens bank är att minska på kontanter i samhället men banken tror inte på att 

kontanter kommer att försvinna helt och hållet under en överskådlig tid, och i detta var även de 

övriga respondenterna överens om. 

5.1 Demokrati 

Eftersom flera miljoner av bankens kunder påverkas av beslutet, ser de sig själva som en 

betydande aktör i samhället när det gäller avvecklandet av kontanter. Samtidigt är det inte alla 

kunder som tar ut och sätter in pengar på bankkontoren. Men det går inte att undvika att kunder 

påverkas känslomässigt och blir berörda av att deras bankkontor plockar bort manuell 

kontanthantering.  

På frågan om vad avvecklingen av den manuella kontanthanteringen innebär för bankens kunder: 

”Detta en svår fråga att tänka enbart med hjärnan eftersom den ligger någonstans i hjärtat” (Storbank, 2013) 
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Å andra sidan hävdar respondenten att samhället är så moget som det kan bli för beslutet att 

avveckla kontanter, eftersom de flesta av bankens kunder inte använder kontanter. När det gäller 

de som är vana vid att använda kontanter anser banken att det är av vikt att hjälpa dem bli 

tillräckligt mogna för att inte använda kontanter.  

Vidare nämner respondenten att de som hamnar i kläm är kunder som inte vill använda 

kontanter, eller som har svårt för att använda kort av olika anledningar. Dessa anledningar kan 

t.ex. vara språksvårigheter eller synskador. Det är viktigt för kunder som hamnar i kläm att 

banken hjälper dem. 

Nilsson säger att det är Länsstyrelsens ansvar om det skall finnas en automat på en ort där det 

enligt dem anses fattas. Vill de att en automat skall öppnas på en ort, kan de kontakta Bankomat 

AB, och sedan vara med som finansiär. Med andra ord har Länsstyrelsen fått uppdraget från 

riksdagen att se till att det finns tillgång till bastjänster. Någon sådan kontakt har dock inte skett 

än. Han påstår vidare att bankernas uppdrag inte är att ha en samhällssyn på att erbjuda kontanter 

i varje gathörn. En kund är någon som de tjänar pengar på och det är ju ett affärsdrivande företag 

och därför har de ett ansvar för sina kunder. 

Sedan hävdar respondenten från storbanken att det finns kunder som till vilket pris som helst vill 

använda kontanter. Vilket betyder att några kunder har lämnat dem, men det är viktigt att förklara 

för kunder som överväger beslutet att lämna banken, vad syftet är med kontanters avveckling och 

samtidigt hjälpa dem att hitta andra alternativ. 

Vidare diskuterades även hur knallar och föreningar skall tillgodoses alternativa betaltjänster när 

det inte finns kontanter. Enligt respondenten från storbanken finns idag bärbara kortterminaler 

som går att hyra, men problemet är att uppkopplingen inte fungerar överallt. Respondenten ansåg 

att de verksamheter som idag är beroende av kontanter borde anpassa sig till marknaden så att de 

kan underlätta deras försäljning. 

Segendorf menar att det självklart finns grupper som kommer att drabbas. Det kan vara allt från 

papperslösa till väldigt unga personer som inte har rätten till bankkonton. Ur en förälders ögon så 

är kanske inte kort det bästa alternativet för ens barn. Dessutom påstår han att ifall betalningar 

flyttas till mobiltelefonen finns det vissa grupper, t.ex. blinda eller reumatiker, som inte kan 

använda telefon på ett enkelt sätt.  

”En teknikutveckling medför möjligheter men också sårbarheter” (Segendorf, Riksbanken, 2013) 
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Segendorf poängterar även att Riksbankens uppgift inte är att ansvara för frågor som företag och 

konsumenter möter. Dessa frågor är konsumentsskyddsfrågor och dem ligger på 

finansinspektionen. Riksbanken har valt att fokusera på den centrala infrastrukturen vilket är 

bankgirot. 

Respondenten från storbanken anser att andra aktörer som Forex har valt att arbeta med 

kontanter medan bankens huvuduppgift är att hjälpa kunder till en stabil ekonomi. Enligt 

respondenten görs det främst genom sparande, pension och att pengar lånas ut på rätt sätt. 

Segendorf tror att en del kommer att hamna i en skuldkris eftersom deras budgetrestriktion blir 

alltmer abstrakt. Han menar dock att det även finns lösningar på detta, genom att t.ex. ge ut kort 

med en display som säger hur mycket pengar finns kvar. Personligen tycker han om att ge hans 

egna barn kontanter eftersom det är mer påtagligt och då lär de sig hur och vad de ska spendera. 

Respondenten från storbanken anser att när kontanterna försvinner i stor omfattning är det 

viktigt att förklara för ens barn hur kort fungerar och skapa ett värde i det.  

”I en utveckling finns det än del som vinner och än del som förlorar, så är det alltid” (Segendorf, Riksbanken, 

2013)  

Segendorf hävdar att det är viktigt att synliggöra hur kortet fungerar för ens barn när allting blir 

digitalt genom att t.ex. ge dem papper och penna för att skriva ned vad dem köper och hur 

mycket pengar det har kvar.  

5.2 Integritet  

Ett problem som kan vara betydande när kontanter försvinner är att allting blir spårbart. Enligt 

respondenten från storbanken är integritetsfrågan aktuell enbart hos enstaka kunder. Samtidigt 

säger respondenten att om det inte finns något att dölja då behöver man inte oroa sig. När detta 

uttalande berättades för Segendorf svarade han att  det finns en sanning i att om en kund inte gör 

något brott, kan de inte sätta dit kunden för någonting. Dock går det inte att utesluta att det är 

obehagligt att banken vet exakt vart man handlar. 

Enligt respondenten från storbanken finns än så länge alternativet att gå till en automat och dra 

ut pengar. Men respondenten anser även att det är viktigt att de data som finns används på ett bra 

sätt för att behålla kundernas förtroende. Enligt Nilsson är riksdagen och regeringens beslut och 

ansvar om korttransaktioner skall vara skyddade och inte skall vara spårbara. Analytikern från 
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Swedbank ser ingen risk att data skall användas på fel sätt, eftersom det är så pass hårt reglerat. 

Även internt är det endast ett fåtal personer som har tillgång till hela kunddatabasen. 

Segendorf hävdar att en av Riksbankens främsta uppgifter är att arbeta mot ett effektivt och 

säkert betalningsväsende. Med detta menar han att ifall en betalning genomförs, skall inte det 

finansiella systemets stabilitet hotas och likaså förtroendet. Ett förtroendeproblem kan dyka upp 

väldigt snabbt och väldigt oväntat. Han påstår att det aldrig går att förutse otäckheter som kan 

hända, och det är därför har en bankkris har inträffat. Plötsligt kom det något otäckt farande in 

genom dörren och då får det hanteras. Det går inte att se vilket monster som ligger under våra 

sängar förrän huvudet sticker ut.  

5.3 Big Data 

Analytikern från Swedbank berättar att förr var det vanligt att skapa en relation med banken 

genom att t.ex. besöka sin personliga rådgivare för alternativa placeringar i olika sparformer. Idag 

har samhället gått mot en teknisk era där allting har blivit mer digitalt och det flesta av 

bankärendena görs genom internetbanken, telefonbanken eller mobilbanken. Som kund vill du 

inte längre gå till kontoret för att investera i fonder, utan du vill hellre sitta hemma i soffan på din 

tabloid.  Således har den personliga kundkännedomen försvunnit och den enda möjligheten att se 

hur kunden beter sig är via dessa online-kanalerna. Metoden för att lära känna kunderna har 

ändrats från riktiga kontor till den digitala världen. Det som en ”Big data-analytiker” arbetar med 

är att analysera den data och de beteenden om kunderna som lagrats i databaserna. Ett exempel 

på hur detta görs är pensionskampanjerna för Swedbanks bankkunder. Det är bara dumt att göra 

en pensionskampanj riktad mot alla fyra miljoner kunder eftersom det finns demografiska 

skillnader. Istället görs en analys för att få fram de 120 000 kunder som är bäst lämpade för en 

pensionskampanj och som är villiga att acceptera en sådan. Fördelen med Big Data analys är att 

kampanjer riktas enbart mot målgrupper som eventuellt har ett behov av den. Vidare berättar 

respondenten att som analytiker, är inte enbart en person intressant, eftersom det ger inte mycket 

relevant information. 

”Det är nog alla analytikers dröm att förutspå framtiden” (Swedbank, 2013) 

En personlig dröm som respondenten har är att kunna förutspå om en kund vill ha bolån eller 

inte. Men på grund av banksekretess och personuppgiftslagen är den möjligheten begränsad. Ett 

exempel som respondenten ger för att utföra en sådan undersökning är genom att kombinera 

kundens Google-sökningar, antalet gånger som hemsidan Hemnet besöks samtidigt som kunden 
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börjar spara pengar. På så sätt kan kunden kontaktas för att erbjudas bolån, men detta är 

ingenting som går att göra idag på grund av det hårda regelverk som existerar.  

5.4 Kriminalitet  

Rån är ett argument som belystes av respondenten från en av Sveriges storbanker angående 

varför de tar bort manuell kontanthanteringen. Att0 rån förflyttas till andra verksamheter är 

varken bankens önskemål eller syfte, men självklart finns det en risk. Respondenten hävdar att 

det inte finns krav på en butik att lämna ut pengar. Däremot är det smart att butiken ger den 

möjligheten, eftersom de pengar som konsument betalar, kan nästa konsument ta ut.  Samtidigt 

är det även upp till handlaren att säga till sin kund att de hellre vill ha kort än kontanter. Banken 

tycker att i bästa världar blir även butiken av med kontanter när samhället blir kontantlöst.  

Nilsson berättar att det finns tre huvudtyper av angrepp som automater kan bli utsatta för. Den 

ena är skimming, den andra är manipulationer i form av att införa en metallist och sätta för 

sedelskicket så att pengarna fastnar. Det tredje sättet är att automaterna sprängs för att komma åt 

pengarna. Men det sker nästan inga sådana händelser sedan det börjades med effektiv infärgning.  

Segendorf från Riksbanken menar att när kontanterna försvinner från kontor kommer rånen 

främst att ändra form. Detta är ingenting som Riksbanken har undersökt djupare eftersom det 

enligt dem inte är omfattande. Han tycker att Sverige är ett land som är förskonat från 

kortbedrägerier. Internetbanken är väldigt säker jämfört med andra länder som enbart har en 

papperlapp med samma kod som de alltid använder för att logga in, medan i Sverige används en 

säkerhetsdosa.  Vidare nämner Segendorf att attacker i form av trojaner och andra virus är något 

som han personligen vill undersöka närmare. Speciellt med tanke på att en hel del aktivitet har 

flyttats till mobiltelefonerna.  

5.5 Efterfrågan på kontanter  

Segendorf nämner att Riksbankens roll är att generera en effektiv massbetalningsmarknad5, vilket 

betyder att kontanter som efterfrågas av företag och privatpersoner måste på ett effektivt sätt 

kunna distribueras. Björn tror att det är marknaden som bäst förstår sina egna behov.  

Vidare berättar han att ett marknadsmisslyckande uppstår ifall betalningsviljan finns men utbudet 

av olika betalningstjänster inte möter viljan. När Riksbanken ser att marknaden inte är effektiv är 

                                                 
5Betalningar som sker i ett stort antal men där beloppen per transaktion är relativ små. (Sveriges Riksbank, 2012) 
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det deras uppgift att främja en säker och effektiv betalningsmarknad, dock är det inte deras 

uppdrag att säkerställa ifall alla skall ha tillgång till det. Han anser att idag är situationen inte ett 

marknadsmisslyckande men det råder inte heller jämnvikt.  

Segendorf nämner att efterfrågan på kontanter motsvaras av antalet cirkulerande sedlar och mynt 

i samhället. Dock går cirka hälften utav kontanterna efterfråga inte att härleda. Efterfrågan beror 

främst på en generationseffekt. Med det menar han att äldre generationerna ersätts succesivt med 

de yngre och det driver ju efterfrågan av kontanter ganska mycket. Han anser att valet av 

betalningsmedel ser ungefär likadant ut i alla utvecklade länder. Han berättar att en Holländsk 

psykolog vid namn Frank Van Der Holst har undersökt att ungefär 55 procent utav 

betalningstillfällena väljs på slentrian. Valet av betalsätt är bestämd efter vana, det finns fåtal 

tillfällen som en konsument faktiskt aktivt överväger valet. Enligt Björn är det med andra ord 

även vanor som driver efterfrågan på kontanter.  På så sätt kommer inte efterfrågan att fluktuera 

speciellt mycket på grund av lanseringar av nya innovationer. 

5.6 Alternativa Lösningar 

Alla intervjuade personer är överens om att kostnaderna för kontanter inte speglat de faktiskt 

underliggande kostnaderna. Problemet är att kontanter alltid har varit subventionerade för 

konsumenter. Enligt Nilsson är det svårt att ge konsumenter information om att det kostar 

pengar för att få pengar. Respondenten från storbanken nämner att frågan om att avgiftsbelägga 

kontantuttag varit uppe i diskussion, men att den metoden kan uppfattas som ett sätt att straffa 

kunden. En bättre lösning är att hänvisa kunden till andra alternativa betalsätt.  

Segendorf anser att bankerna är extremt dåliga på att ta betalt utav sina kunder när det gäller 

betaltjänster. Han menar att som privatperson är uppfattningen att kontanter är gratis. Dessutom 

får bankerna inte några intäkter från kontanterna, på så sätt uppfattas det endast som en 

kostnadspost för bankerna. Segendorf nämner att en lösning är att erbjuda kunder en högre 

inlåningsränta på deras insättningskonto i utbyte mot en avgift på kontantuttag. Ett exempel är 

att erbjuda unga kunder som inte använder kontanter en högre ränta mot en kontantuttagsavgift 

på 10 kr, vilket de skulle vinna på eftersom den gruppen använder inte mycket kontanter. 

Bankomat AB har testat recirkulerande automatmaskiner. Enligt Bankomat AB är det en jättebra 

lösning för att bland annat slippa transporter, men tekniken bör utvecklas ännu mer för att det 

skall bli lönsamt.  
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Enligt Nilsson är SEB och Swedbank de enda bankerna som har insättningsautomater. Han säger 

att idag finns det cirka 200 insättningsautomater i Sverige och den infrastrukturen är inte utbyggd 

överhuvudtaget. Detta kan bero på att det är en hel del lagstiftningar och regelverk såsom 

penningtvätt och verifiering av kund som måste bearbetas. Bankomat AB är de som förmedlar 

infrastrukturen och det är helt enkelt upp till deras kunder, bankerna, om en insättningsautomat 

skall installeras. Behovet av insättningsautomater finns hos banker som idag inte använder sig av 

det. Men det är viktigt att avväga hur mycket av infrastrukturen skall byggas ut ifall behovet av 

det minskas eftersom det är stora investeringar med långa avskrivningstider. Nilsson säger att det 

pågår ett jobb och en diskussion med bankerna över hur de ska bygga ut den infrastrukturen och 

vilket behov de har. 

Nilsson nämner även att konsumenternas behov att bli av med kontanter kommer att öka. Under 

årsskiftet kommer vissa 50- och 1000-lappar bli ogiltiga och om två år kommer det att ske ett 

stort utbyte av alla sedlar. Eftersom många kontor saknar insättningsautomater kommer 

antagligen problem uppstå. Det finns möjlighet att utöka det, men samtidigt vill de att kunderna 

skall använda sig av bättre sätt än insättningsautomater. 

Kontanter och kort är än så länge två betaltjänster som har uppnått den kritiska massan. Det vill 

säga tillräckligt många användare för en effektiv hantering. Att andra betaltjänster såsom 

WyWallet, Swish och liknande idag uppnått den kritiska massan är något som både banken och 

Nilsson är överens om att de inte har gjort. Anledningen till detta är att det är väldigt nytt och det 

är en svår tid där många olika typer av tjänster lanseras. Dessutom kan du använda kort och 

kontanter i hela världen men Swish och andra etablerade tjänster är svårare. Både Nilsson och 

respondenten från storbanken hävdar att det är svårt för en konsument att behöva vara 

registrerad på 5-10 olika ställen, det kan skrämma iväg konsumenterna. 

”Den här kristallkulan (framtiden) är hyfsat dimmig när man tittar in i den” (Segendorf, Riksbanken, 

2013) 

Segendorf nämner att Riksbanken inte har någon syn på detta, men de nya betaltjänsterna som 

har anlänt har just lanserats, därför är det svårt att bedöma konsumenternas uppfattning. Han 

tror att kortbetalningarna utav olika former kommer vara ett viktigt betalningssätt framöver.  

”Sen ifall chippet sitter i en plastbit eller bakat in i en mobiltelefon eller örhänget spelar ingen roll för det är likt 

förbannat en kortbetalning eftersom det går genom kortsystemet” (Segendorf, Riksbanken, 2013) 
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Segendorf har analyserat mobilbetalningar och det är något som han personligen inte tror på. 

Skälet till att han inte tror på mobilbetalningar är för att det finns en studie av en forskare från 

Polen som har påvisat att mobilbetalningar tar dubbelt så lång tid än kortbetalningar.  Enligt 

Segendorf är det ett givet svar eftersom det tar tid att ta upp mobilen, gå in på appen för att 

sedan slå en pinkod m.m. Han anser att det är ett långt moment där alla står och väntar på dig i 

kön och tänker ”blir inte människan färdig någon gång”. Det är ingen skön upplevelse och kan 

man inte lösa det här på ett vettigt sätt så kommer det bli obehagligt att använda mobiltelefon. 

Han understryker att vid kortbetalning förs kortet in innan beloppet sänds till kortterminalen som 

sedan godkänns av innehavaren, vilket är smidigare och tar inte alls lika lång tid som vid 

mobilbetalningar.  
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6 ANALYS 
 

I detta kapitel presenteras en analys av studien och olika samband mellan det teoretiska och empiriska resultatet. 

Dessa reflektioner är indelad utifrån studiens inledande problemställningar.  

Regeringen har distanserats från kontanthanteringen i och med avvecklandet av Svensk 

Kassaservice. Motivet för detta är att marknaden skall ta över efterfrågade betaltjänster. Det råder 

tveksamheter om detta ansvar skall förskjutas helt och hållet till marknaden, eftersom det finns 

grupper som hamnar i kläm. Därmed är frågan om rätten till grundläggande betaltjänster är en 

demokratisk rättighet? Lika rösträtt gäller alla, det är en demokratisk rättighet, men lika möjlighet 

att använda kontanter gäller inte alla. 

Vems ansvar är det när en av de grundläggande betaltjänsterna försvinner i samhället?  

I och med att kontanthanteringen är ett komplext område med flera sidor, är det svårt att med 

säkerhet säga vem som bär ansvaret. När vi sökte finansmarknadsminstern Peter Norman för 

intervju, blev svaret att det är främst Riksbankens ansvar och det är dem som ni bör vända er till. 

Riksbanken anser själva att deras roll inte kommer att aktiveras förrän det sker ett 

marknadsmisslyckande. Med det menas att betalningsviljan finns men inget utbud för att möta 

den. Riksbankens uppgifter är att ge ut sedlar och mynt samt främja ett effektiv och säkert 

betalningssystem. De anser att de inte är inblandade på de betalningsområden som företag och 

konsumenter möter, där anser de att det är finansinspektionens uppgift.  

Regeringens ansvar är att uppfylla det politiska målet vilket är att alla skall ha rätt till 

grundläggande betaltjänster. Bevakningen av det politiska målet har delegerats till Länsstyrelsens, 

vars uppgift är att kartlägga situationen i Sverige.  

Johan Nilsson hävdar att bankernas uppgift inte är att tillhandhålla kontanter i varje gatuhörn 

utan det är Länsstyrelsens uppdrag att undersöka om behovet av en grundläggande betaltjänster 

tillgodoses. Han nämner också att på de orter eller den landsbygd där behovet av automater inte 

uppfylls kan Länsstyrelsen kontakta Bankomat AB för att hjälpa till att medfinansiera en sådan 

automat. En sådan kontakt har dock inte skett än, vilket tyder på att Länsstyrelsen inte heller tar 

fullt ansvar. Länsstyrelsen skriver i sina rapporter att många saknar möjligheter att sätta in och ta 

ut kontanter på närmaste bankkontor. 

Det som sammanfattningsvis kan sägas om ansvaret för kontanter, är att marknaden genom 

regeringens passivitet, erhållit ansvaret för att hantera kontanter. Förhoppningsvis kommer 
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marknaden att möta konsumenters efterfråga och tillgodose de behov som finns. Dock har de 

inga incitament för att göra det om de inte kan finna sätt att tjäna pengar på det.  

Vilka blir konsekvenserna med en minskad kontanthantering?   

Betalningsbeteendet hos konsumenter har ändrats avsevärt. Allt fler väljer att handla med kort av 

olika skäl. Dock är betalningsbeteende inte etablerat hos alla konsumenter. Det finns påvisade 

demografiska skillnader för betalningstjänsterna, vilket betyder att efterfrågan för kontanter är 

stor hos vissa grupper men liten hos andra.  

Storbankerna anser att kontanter medför en ökad risk för rån, miljöförstöring samt att det är 

kostsamt. Deras skäl går att analyseras betydligt djupare. Först och främst är det korrekt att 

bankrånen minskas i takt med att bankers kontanthantering förvinner. Å andra sidan elimineras 

inte rånen i samhället i samband med att kontanthanteringen försvinner, utan de kommer enbart 

förflyttas eller ändra form. Det räcker inte att klippa av toppen på ett problem utan man måste ta 

tag i rötterna.  

Bankernas största argument är att kontanthantering är väldigt kostsamt. Detta argument bör 

objektiveras. Självklart är det så att bankerna vill tjäna pengar, och de har högre vinstmarginaler 

på kort- än på kontantverksamhet. Därför är det naturligt att de uppmuntrar en större 

användning av kort. Marginallönsamheten är högre för kort än för kontanter. Men skulle 

bankerna införa avgifter på kontanter, så att marginallönsamheten blir lika för bägge typer av 

betalningar, skulle antagligen bankerna agera på ett annat sätt.  

För både kort och kontantbetalningar finns det en tydlig gemensam nämnare, vilket är 

stordriftsfördelarna. Båda betalsätten har höga initiala investeringskostnader och låga 

marginalkostnader. Dock är det väldigt svårt att beräkna marginalkostnaden för en typ av 

betalning, vilket gör att osäkerheten kring bedömningen av vilken betalning som är 

samhällsekonomiskt effektivast försvåras.  Det mesta tyder på att det är den ökade volymen 

transaktioner som gör att styckkostnaderna per transaktion sjunker. Vilket betalsätt skulle då vara 

effektivast vid en hög användning av kort eller kontanter?  

I denna studie framkommer det att Ungern har lägsta styckkostnad per transaktion, och denna 

gäller kontanter. Detta tyder på att kontanter vid hög användning har en lägre marginalkostnad än 

vad kort har vid hög användning. Om det transporteras 50 miljarder kronor eller 200 spelar inte 

så stor roll. Å andra sidan, vid betalning med kort vill fortfarande inblandande intermediärer ha 

sin del av varje transaktion. För att korthanteringen skall bli mer samhällsnyttigt effektiv bör 
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därför de besparingar som bankerna gör på avveckling av manuell kontanthantering leda till 

sänkta kortavgifter och inte endast behållas som vinster.  

En ytterligare intressant faktor är att alla respondenterna var överens om att det är svårt att 

förutspå framtiden. Detta för att det är många tjänster som nyligen lanserats och det är inte enkelt 

att veta vilka av dessa som slår igenom. Dessutom går det inte att förutsäga ifall säkerheten hos 

dessa kommer att hålla. Mobiltelefoner bli mycket intressantare för kriminella när flera tjänster 

och större belopp flyttar in. Om det uppstår en krissituation, strömavbrott, översvämning, 

jordbävning eller liknande då går det varken använda kort eller mobiltelefonen. Men kontanter är 

det enda användbara betalningsmedlet vid sådana situationer.  

När allt fler betalningar blir registrerade får banken tillgång till en enorm datamängd. De hävdar 

att datan är i goda händer och att extern användning av datan begränsas av regleringar. Men dessa 

data kan bli en av framtidens främsta verktyg för nya affärsmöjligheter. Frågan är när och hur 

denna affärsmöjlighet kommer att utnyttjas och vilka konsekvenser det kan medföra. Det är 

något av en dark horse. Integriteten är möjligtvis inte en stor fråga idag, men det kan hända något 

som gör oss att vi ändrar inställning. Ett förtroendeproblem kan uppstå väldigt snabbt och 

oväntat. 

Vilka alternativa lösningar finns det för problemen? 

Alla intervjuade aktörer är övertygade om att kontanter kommer att finnas kvar inom en 

överskådlig tid. Miljön torde därför inte påverkas nämnvärt, detta eftersom att även om det 

används mindre kontanter, så måste de fortfarande tillhandahållas. Vill bankerna skydda miljön 

borde detta främst göras genom recirkulerande uttag- och insättningsautomater på så sätt 

försvinner den största delen av transportkostnaderna.  

Vill bankerna ta bort kontanter över disk, måste det finnas alternativa lösningar. I dag är 

nätverket av insättningsautomater inte fullständigt. Nordea saknar helt insättningsautomater och 

de andra bankerna har endast ett fåtal automater för denna tjänst. Det är viktigt att konsumenter 

både kan ta ut kontanter och sätta in dem. 

Storbankerna har valt att avveckla den manuella kontanthanteringen över disk utan att fullvärdiga 

alternativa lösningar har skapats. Frågan är om tiden för beslutet var inne?  

I första hand borde problemet lösts på andra sätt, avgiftsbelägga kontanter hade antagligen varit 

den bästa metoden. På detta sätt hade konsumenterna själva valt vilken tjänst de vill utnyttja, 
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samtidigt som det inte hade varit lika kostsamt för bankerna att hantera kontanter.Denna lösning 

hade antagligen medfört en succesiv anpassning till att mindre kontanter hanteras i samhället. 

Respondenten från banken såg avgifter som ett straff medan, främst äldre, antagligen tycker att 

avvecklandet är ett straff. 
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7. SLUTSATS  

 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt svar på arbetets syfte och frågeställningar.  Vidare avslutas 

kapitlet med förslag till fortsatt forskning inom vissa intressanta områden inom kontanthantering.   

Syftet med denna studie var att bestämma effekten av en minskad kontanthantering. Denna 

studie tyder på att en avveckling av kontanter ger upphov till olika effekter, både positiva och 

negativa. Det är främst individuella preferenser som är avgörande för vilka betalningstjänster som 

önskas och hur effekterna upplevs. Undersökningar visar att det finns en efterfråga på kontanter. 

Staten har succesivt förflyttat ansvaret för kontanteratt och idag är det marknaden som har 

ansvaret för kontanter. Därför är det essentiellt att marknadsdynamiken fungerar, det vill säga att 

utbudet möter efterfrågan. 

Betalningssystemen som omfattar kort- och kontantanvändande består av en infrastruktur med 

stora initiala investeringar och höga fasta kostnader samt låga marginalkostnader. Dessa 

infrastrukturer blir naturliga monopol på grund av dess stordriftsfördelar. Frågan är vem som bör 

ansvara för en såda essentiell beståndsdel utav samhället. Idag är det marknaden som ansvarar för 

de flesta segment inom denna infrastruktur. Detta ställer krav på juridiska arrangemang, 

konkurrensvillkor samt riskhantering. Förhoppningsvis kommer de inblandade att bete sig som 

”goda monopolister”. Vilket för bankerna betyder att deras besparingar ifrån 

kontantverksamheten bör leda till sänkta kortavgifter. Bankerna får inte heller öka andelen 

kreditkort i samhället, då detta är det överlägset dyraste alternativet. För Bankernas Depå Ab 

gället det t.ex. att använda neutrala depåer. 

Det tydligaste resultatet som framkom är att om den faktiska kostnaden för varje betalning hade 

återspeglats i avgifterna skulle ett effektivare betalningssystem uppnås. Då hade varje transaktion 

burit sin egen kostnad och konsumenternas skulle antagligen välja det billigaste, på så sätt skulle 

ett effektivare betalningssystem skapas. Dock finns det andra aspekter som konsumenters val av 

betaltjänst grundar sig på. Det kan vara integritet, vana, förtroende, värderingar eller andra 

personliga preferenser.  

Dessutom har undersökningar visat att minskning av kontanter resulterar en minskning av 

bankrån och svarta pengar. Vilket är positivt i form av en tryggare vardag på arbetsplatsen och 

mer skatteintäkter. Men å andra sidan minskning av kontanter eliminerar inte risken för rån att 

överflyttas till butiker, guldsmed eller kort och internetbedrägerier. 
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För att kontanterna skall minskas så krävs ett fullvärdigt substitut för alla sorters betalningar. En 

viktig faktor för framtiden är att betaltjänsterna, substituten, är säkra och pålitliga. I fall allvarliga 

brister uppkommer i säkerheten gör det att allmänhetens förtroende för tjänsten skadas vilket kan 

få farliga konsekvenser. 

Kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för många. Marknaden har ansvaret för att 

tillgodose detta betalningsmedel och tanken är att de skall göra det samhällsekonomiskt 

effektivare jämfört mot när staten hade ansvaret. Dock har marknaden i stora drag inga 

incitament för att behålla kontanter då de endast uppfattas som en kostnad. Istället försöker 

marknaden hitta substitut till kontanter som till och med kan vara samhällsekonomisk dyrare. 

Studien har påvisat att det är skäligt att ifrågasätta om enbart marknaden skall ansvara för de 

grundläggande betaltjänsterna eftersom deras syfte är att erhålla vinst. På så sätt har många 

hamnat i kläm på grund av den snabba processen.  

Nästa gång det är en lokalmarknad i din ort så är det viktigt att du som köpare och säljare ansluter 

dig till Swish för att utföra dina transaktioner. Eller nästa gång du skall sätta in eller ta ut pengar 

hos ditt bankkontor då är det bättre att du handlar upp dina kontanter eftersom det inte finns 

alternativa lösningar. Nästa gång du skall köpa majblomma då är det av vikt att försäljaren har en 

mobil enhet för att ta emot betalningen. Om dina far- eller morföräldrar inte använder sig av 

internetbanken, mobilbanken eller Swish då är det dags för de att börja lära sig.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning  

Genom denna undersökning har många frågor aktualiserats som kräver vidare forskning. 

Fortsatt undersökning krävs för att förstå sambandet mellan ökad kortanvändning och 

konsumtion. Dessutom bör det göras flera beräkningar av kostnader för kort- respektive 

kontantbetalningar eftersom dagens beräkningar inte är fullständiga.  

Det har upptäckts att kontanthanteringen har varit väldigt ineffektivt i många avseenden, vidare 

studier bör göras på att kontanthanteringen skall effektiviseras ännu mer.  
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