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Sammanfattning

Sverige befinner sig idag i ett kontantlöst samhälle där kontanter används i mindre 

utsträckning. Syftet med denna uppsats är att kunna besvara frågan, varför används kontanter

som betalningsmedel i relation mellan företag och konsumenter?. Arbetet grundar sig i 

transaktionskostnadsteorin som kompletteras med teorin om människan och företag som 

kulturvarelse. För att få en bredare uppfattning om vad företag och deras konsumenter anser 

om utvecklingen i det kontantlösa samhället, användes därför intervjuer som metod i 

uppsatsen. Samtliga tillfrågade butikschefer ser positivt på ett kontantlöst samhälle, det  

nämndes dock att de fortsätter erbjuda kontanter som betalningsmetod eftersom det 

fortfarande finns konsumenter som använder sig av kontanter. Av konsumenterna som 

tillfrågades använder majoriteten sig av kort samt ser fram emot ett kontantlöst samhälle, det 

var dock flera som ansåg att den äldre generationen kommer drabbas mest av ett helt 

kontantlöst samhälle. 

Pengar har alltid funnits i olika former och ständigt utvecklats till att idag vara digitala. 

Människan har en relation till sina pengar som skapar känslor hos individen som i sin tur ger 

ett värde. Kontanter är något som människan håller fast vid då det är ett betalningsmedel som

anses vara pålitligt och av värde. Flera av de tillfrågade konsumenterna anser att kort är ett 

mer lätthanterligt och säkert betalningssätt, därmed använder de mestadels kort som 

betalningsmedel. Merparten av de tillfrågade företagen föredrar även kort som 

betalningsmetod, eftersom de anser att det ger smidigare och tidssparande transaktioner. Ur 

ett transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv är det dessutom mindre kostsamt att utesluta 

kontanter helt. 

I brist på tidigare forskning om det kontantlösa samhället, lades därför den större vikten av 

uppsatsen på empirin. Slutsatsen som framkom ur analysen av empirin är att kontanter är en 

del av samhället och konsumenterna har en relation till kontanter som ger ett värde. De 

tillfrågade företagen erbjuder i dagsläget kontanter som betalningssätt, för att inte riskera att 

förlora de kunder som väljer att använda kontanter som betalningsmedel. 

Nyckelord: Kontantlöst samhälle, pengar, kontanter, betalningsmedel, konsumenter, företag.
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Abstract

Sweden is currently in a cashless society where cash is used less. The purpose of this paper is 

to answer the question, why is cash used as payment method in the relationship between 

business and customers?. The work is based on transaction cost theory, complemented with 

the theory of human and companies as a cultural being. To get a broader view of how the 

asked participants consider the issue of the development of the cashless society, was 

interviews used as a method in the paper. All store managers surveyed is in favor of a 

cashless society, however, it was mentioned that they continue to offer cash as a payment 

method because there are still customers who use cash. Of customers polled, the majority 

uses cards and look forward to a cashless society, however, there were many who felt that the 

older generation will suffer most from a completely cashless society.

Money has always existed in various forms and constantly evolved to now become digital. 

Humans have a relationship to their money that creates feelings of the individual and, in turn, 

provide a value. Cash is something that humans hold on to as it is a payment which is 

considered reliable and valued. Several of the consumers surveyed believe that cards are a 

more convenient and secure payment methods, thus they use mostly cards for payment. Most 

of the companies surveyed also prefer cards for payment, because they believe it gives more 

flexible and time-saving transactions. From a transaction cost theory perspective, it is also 

less costly to exclude cash completely.

Due to the lack of previous research on the cashless society, was therefore the bigger 

importance of the work on the empirical data. The conclusion that appeared from the analysis

of the empirical data is that, cash is a part of society and customers have a relationship to 

cash that produces a value. The companies surveyed currently offer state cash as payment, 

not to risk losing those customers who choose to use cash as payment.

Keywords: Cashless society, money, cash, payment, customers, businesses.
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1. Inledning

I detta inledande kapitel redovisas bakgrunden till ämnesområdet samt en problemdiskussion

som lyfter fram problemformuleringen. Syftet med uppsatsen tas även upp samt avslutas med 

ett dispositionsavsnitt. 

1.1 Bakgrund

Sverige är ett i kontantlöst samhälle där elektroniska pengar är dominerande. I dagens 

samhälle används mestadels kontanter, bankkort och kreditkort som betalning. Kontanter 

kräver en större omfattning av manuell hantering och går igenom fler aktörer än vad en 

kortbetalning gör, detta medför att kostnader ökar. Kontanthantering för med sig kostnader 

som den större delen av samhället inte känner igen. Exempel på kostnader som kan 

uppkomma ur hanteringen av kontanter är, bland annat, dagskassor samt transporter som 

handeln bekostar. Kostnaden för kontanter uppgick till 8,6 miljarder kronor år 2009, vilket 

representerar 0,3 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Kostnaden per kontantbetalning 

uppgick till 8,6 kronor, kreditkortbetalning till 7,3 kronor medan kortbetalning med bankkort 

endast uppgick till cirka 0,8 kronor. Vidare talas om den tid som krävs för hantering av 

kontanter, vilket i sig är en kostnad i form av lön eller transport. För kort är det en fast tid 

oavsett belopp, jämfört med kontanter som tar längre tid att sortera samt räkna upp ju större 

volymen är (Segendorf & Jansson, 2012).

Handlare intygar att korthantering är billigare än kontanthantering, där kostnader för 

kontanthantering även tas upp, vid exempelvis rån. Enligt handelsanställdas förbund får 

företag som blir utsatta för rån, cirka 100 000 kronor i extra kostnader, utöver själva rånet. 

Dessa kostnader kan exempelvis vara personalmöten, sjukskrivningar samt behov av extra 

personal (Arvidsson, 2013). En rapport från BRÅ (2011) visar att nio procent av företagen 

som blir utsatta för rånförsök eller rån, strävar efter att hitta tryggare arbetssätt för att 

förhindra eller försvåra ytterligare rånförsök. Företag som använder sig av, exempelvis sluten 

kontanthantering eller sedelbox, upplever mindre rån (Blixt & Wallin, 2011).
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Att minska kontanterna i Sverige gör det svårare för den svarta marknaden som är beroende 

av kontanter. Mindre kontanter i rörelse och mer kortbetalning gör att transaktioner mellan 

företag samt konsumenter går via banken. En minskad kontanthantering ger även positiva 

effekter på miljön, då kontanterna idag mestadels transporteras med bil. Detta kan medföra 

minskade rånrisker som leder till bättre arbetsvillkor. En statistik från svenska 

bankföreningen visar att år 2012 var det rekord låg bankrån. Med detta menar de att det kan 

vara förknippat med en minskad kontanthantering samt säkrare banksystem. Detta ger en 

säkrare arbetsmiljö för personalen som jobbar inom kontantsektionen (svenska 

bankföreningen, u.å).  Med en minskad samt säkrare kontanthantering i bankerna så sjunker 

rånen, vilket kan leda till att kriminella söker sig till mindre skyddade butiker samt en ökning 

av personrån (Arvidsson, 2013).

Elektroniska pengar är lättare att spåra fram än kontanter. Kontanter är anonyma. År 2009 

införde Sverige en ny penningtvättslag som, bland annat, förhindrar att banker utnyttjas för 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken måste i dagsläget ha god kunskap om 

företagen och dess ägare, som måste legitimera sig när de vill utföra olika bankärenden. Vid 

eventuella insättningar av pengar kan följdfrågor ställas, som till exempel vart pengarna 

kommer ifrån. Banken måste även följa alla transaktioner som görs (svenska bankföreningen,

u.å.). Det är inte endast företagens transaktioner som banken kan följa, likaså privatpersoners 

olika transaktioner spåras lätt. Transaktioner som genomförs sparar banken, informationen 

som de får in om betalningstransaktioner används i marknadsföringssyfte för att sedan sälja 

in fler tjänster till företag eller privatpersoner. Det elektroniska samhället kallas ibland även 

för ”kontroll samhälle”, på grund av att personer som använder elektroniska tjänster 

övervakas i minsta detalj (Linné, 2008).

Fler hushåll i Sverige använder idag internet- samt mobilbanker istället för blankettgiro. En 

ökad e-handel ger upphov till anpassade betaltjänster via Internet. Det har blivit effektivare 

att betala med kort, vilket har lett till att kortbetalningar i fysiska butiker har ökat samt att 

möjligheterna med kort har blivit fler, exempelvis kan konsumenterna hålla kortet nära 

betalterminalen för att genomföra sin transaktion. Kontanternas utveckling går däremot åt ett 

motsatt håll då efterfrågan har förändrats. Bankerna har, till exempel, minskat utbudet på 

kontanthanteringen (Sveriges riksbank, 2011).
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1.2 Problemdiskussion

Kontanthanteringen minskar i Sverige, vilket grundar sig på att det, bland annat, har skett en 

utveckling med nya betaltjänster, främst mobilbetalningar. En ytterligare orsak till en 

minskad kontanthantering är att den större andelen av befolkningen som använder sig av 

kontanter är den äldre generationen, inte de yngre som stegvis tar över samhället. Ännu en 

orsak till att kontanter minskar är att det för med sig högre kostnader samt större risker. En 

studie från Riksbanken visar att låga transaktionskostnader gynnar samhället och dess 

ekonomi samt välfärd. Det är därför lämpligt att endast ha ett betalningsmedel accepterat i 

samhället (Segendorf & Wilbe, 2014). Regeringen refererar till riksbankens uppskattningar 

som talar om att kontanthanteringen kommer minska framöver. Detta på grund av, bland 

annat, att kontanthanteringen blir dyrare per transaktion (SOU 2014:61).

Idag är det gratis för konsumenter att ta ut pengar från bankomaten. Detta har kritiserats av 

handeln, då företag måste betala in en avgift när de lämnar in kontanter i banken. Handeln 

menar att bankerna bör dela upp kostnader mellan företag och konsumenter som tar ut 

kontanter. De menar vidare att konsumenterna idag inte är medvetna om kostnader som sker 

med kontantbetalning. Konsumenterna skulle troligtvis betala mer med kort än kontanter om 

dessa betalade en del av avgiften för kontanthantering. Grannlandet Norge införde en liten 

avgift för kontantuttag vilket har gjort att kortbetalningar i Norge ökat drastiskt (Sveriges 

riksbank, 2011).

Transaktionskostnadsteorin talar om olika kostnader för företag. Coase (1937) var först med 

att diskutera organisationer, transaktionskostnader samt hur företag överväger sina val samt 

beslutar om de väljer att sköta sin verksamhet själva eller använda sig av externa aktörer. 

Williamson (1975) utökar transaktionskostnadsteorin, där han talar om företag som 

''hybrider''. Williamson (1975) nämner även vikten av att kunna åtskilja de olika slags 

kostnader som uppstår i en verksamhet. Även Andresson (u.å) nämner att det finns olika 

faktorer som påverkar transaktionskostnader. Robert & Greenwood (1997) talar vidare om 

transaktionskostnadsteorin där han nämner hur företag väljer att sköta sin verksamhet utifrån 

dess kostnader. 
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Denna uppsats riktar sig till företag som fortfarande använder kontanter. Genom att utgå från 

transaktionskostnadsteorin som kompletteras med teorin om människan och företag som 

kulturvarelse skapas en förståelse och förklaring till varför företag och dess konsumenter 

fortfarande använder kontanter, trots att ett helt kontantlöst samhälle, är att föredra.

1.3 Problemformulering

Ovanstående problemdiskussion leder till studiens forskningsfråga:

Varför används kontanter som betalningsmedel i relation mellan företag och konsumenter?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att förstå varför företag samt dess konsumenter fortfarande 

använder sig av kontanter trots att ett helt kontantlöst samhälle, ur ett 

transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv, är ett bättre alternativ eftersom det, bland annat, är 

billigare och mer lätthanterligt.
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1.5 Disposition

Denna uppsats grundar sig i det kontantlösa samhället med 

en problemformulering som studerar varför kontanter 

används som betalningsmedel i relation mellan företag och 

deras konsumenter. Syftet med detta arbete är att få en 

förståelse till varför kontanter fortfarande används av 

företag och deras konsumenter. Uppsatsen börjar med en 

inledning där en bakgrund om det kontantlösa samhället 

presenteras samt problemdiskussion gällande kostnader för 

kontanter läggs fram för att vidare förklara uppsatsens syfte

och problemformulering. Teorin i denna uppsats presenterar

tidigare forskning inom ämnet samt tydliggör det 

kontantlösa samhället. Vidare byggs det upp med 

transaktionskostnadsteorin, som talar om kostnaderna de 

olika betalningsmedlen för med sig, för att slutligen 

komplettera med teorin om människan och företag som 

kulturvarelse, som förklarar hur människan förändras med 

kulturen. Detta för att ge en tydlig bild för läsaren om de 

olika betalningsmedlen samt dess kostnader och vad de 

betyder för människan. Den viktigaste delen i detta arbete 

är empirin som ger en tydlig förklaring och förståelse samt 

svarar på uppsatsens fråga. Empirin ställdes fram med hjälp

av intervjuer med butikschefer samt enkät undersökningar 

med konsumenter. Vidare analyseras teori och empiri för att

se hur dessa stämmer överens för att slutligen dra en 

slutsats.
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2. Teori

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning samt grundläggande fakta inom det valda 

området. Vidare förklaras även de olika teorier som en grund till empirin. 

2.1 Tidigare forskning 

I Australien, år 2007, genomfördes en undersökning på 662 australiensare under en två 

veckors period för att ta reda på konsumenternas betalningsbeteende. De olika 

betalningsmetoderna var kreditkort, betalkort och kontanter. Resultatet visade att kontanter 

användes av majoriteten när betalningssumman var under 50 dollar samt att betalningar över 

50 dollar genomfördes mest via kreditkort. Undersökningen visade även att den äldre 

generationen använde kontanter mer än yngre (Simon, Smith & West, 2010).

En studie från riksbanken av Bergman, Guibourg & Segendorf (2007) visade att en orsak till 

yngre generationens val av betalningsmetod, påverkas inte bara av kostnadsincitament, utan 

även av betalningsvanor. Det visade även att den äldre generationen inte föredrar att använda 

sig av kortbetalningar, eftersom det kan finnas risk för kortbedrägeri genom att skanna av 

kortuppgifterna när en kortbetalning genomförs.

Tillväxten för elektroniska pengar i Europeiska Unionen ökar med åren vilket har lett till 

minskade kontanter, detta stöds av staten för att kostnaden för kontanterna är minst 50 

miljarder Euro per år. Det som leder till kontantlöst samhälle är att människor använder mer 

kreditkort samt betalkort vilka ersätter kontanter. Kontanter är dock fortfarande viktiga 

eftersom de är anonyma och den billigaste betalningsmetoden för konsumenterna 

(Papadopoulos, 2007).

Det finns olika fördelar med elektroniska pengar, en av de är att företag kan spara pengar. 

Genom att minska kontanthanteringen leder det till att varje enskilt företag inte behöver 

investera lika mycket, exempelvis tid på hantering av kontanter, för att driva den dagliga 

verksamheten. Detta minskar kostnaderna för kontanthanteringen, vilket i sin tur leder till att 

företag ökar sitt rörelsekapital. Senare i artikeln förklaras det att den yngre generationen inte 

har problem med nya betalningsmetoder eftersom de inte är uppvuxna i ett samhälle där 
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kontanter är dominerande. Det tas även upp att om konsumenterna skulle betala de verkliga 

kostnader som respektive betalningsmedel ger upphov till, skulle elektroniska betalningar öka

eftersom kontanterna är dyrare (Humphrey et al. 2001). 

2.2 Kontantlöst samhälle

En undersökning som diskuterar det kontantlösa samhället definierar begreppet genom att 

förklara

”Det  kontantlösa  samhället  är  ett  begrepp  för  den  tidpunkt  i

samhällsutvecklingen  där  kontanter  har  tappat  sin  roll  som  betydande

betalmedel.  Begreppet  innebär  inte  att  kontanter  till  100% är  avskaffade

men att de används i minimal utsträckning”

(Insight Intelligence 2013, s. 25)

Vi befinner oss idag i ett kontantlöst samhälle där elektroniska pengar är det dominerande 

betalningsalternativet. Undersökningen diskuterar folks beroende och besatthet av kontanter. 

Människan har ett högt förtroende för kontanter som har en viktig plats i individens liv idag, 

speciellt de som inte är insatta i teknologin. Undersökningen visar dock att det är fler idag 

som använder sig av kort som betalningssätt i vardagen, än kontanter (Insight Intellegence, 

2013).

”Utvecklingen går mot ett samhälle där kontanter blir  mer begränsat som

alternativ i olika betalsituationer men där människors emotionella koppling,

trygghetskänsla och vana att kunna betala med kontanter finns kvar’’

(Insight Intelligence 2013, s. 7)

Arvidsson (2013) skriver i sin rapport om den äldre generationen och dess vanor för 

hantering av kontanter. Han menar att det är denna målgrupp som drabbas i högsta grad av 

det kontantlösa samhället eftersom det är svårt att ändra deras beteende, dessutom är 

kontanthanteringen relativt dyr för samhället.

12



2.3 Transaktionskostnadsteorin

Transaktionskostnadsteorin grundar sig i artikeln ‘’The Nature of the Firm’’ (1937) där Coase

var först med att diskutera organisationer, dess transaktionskostnader och vertikal integration.

Han diskuterar vidare prismekanism och konkurrens där han tar upp företag som väljer att 

köpa in varor från utomstående aktörer istället för att producera själva. Ju större företagen 

blir, desto högre kostnader tillkommer tills de når en punkt där kostnaderna blir lika höga 

som marknadspriset. Detta i sin tur leder till att företagen ökar sina priser ytterligare. Coase 

(1937) nämner även att i båda fallen, att köpa in eller producera själva, har företagen 

transaktionskostnader och detta förklarar agerandet samt resonemanget av hur olika företag 

tänker när de ska sköta sin verksamhet. Som exempel tas organisation A som köper produkter

från organisation B. I denna transaktion finns en möjlighet att sänka transaktionskostnaderna 

genom att A tar över produktionen från B, på så sätt minskar A sina kostnader (Coase, 1937).

Williamsson (1975) byggde vidare på denna teori där han beskriver att transaktionskostnader 

uppstår via olika transaktioner kring produktionen av en vara eller tjänst. Det är dock viktigt 

att kunna åtskilja transaktionskostnader och produktionskostnader. Transaktionskostnader är 

alla kostnader kring en produktion, som styrning och kontroll. Produktionskostnader är de 

kostnader som krävs för själva produktionen av varan eller tjänsten.

Det finns två slags aspekter som ger upphov på transaktionskostnader. Den första aspekten är 

individerna som deltar i transaktionen, till individernas grad av rationalitet. Detta innebär att 

en rationell individ gör ett bra val mellan olika handlingsalternativ. Individen är dock 

oförmögen att förutse alla framtida händelser och detta leder till transaktionskostnader. Ett 

exempel är att individen kan tvingas till kostnader för planering av transaktioner samt 

kostnader för överläggningar när oförutsedda händelse inträffar. Den andra aspekten är de 

egenskaper som kännetecknar de enskilda transaktionerna som kännetecknas av tre faktorer 

(Anderson, u.å.).

Transaktionskostnader bestäms av tre olika faktorer: 

• Osäkerhet 

• Frekvens av upprepande 

• Tillgänglighet (Williamsson, 1975). 
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Osäkerhet är en faktor som påverkar transaktionskostnaderna och kan uppstå av olika orsaker,

såsom risker på marknaden eller tekniska skäl. Dessa osäkerheter kan minskas genom ökad 

kontroll vilket i sin tur leder till högre transaktionskostnader (Cheon, Grover & Teng 2005).

Den andra faktorn är frekvens av upprepande, som innebär hur ofta en transaktion utförs. 

Transaktionskostnaderna ökar när upprepningen av en transaktion med en viss aktör minskar. 

Detta på grund av att nya relationer växer fram samt nya kostnader uppstår i form av avtal 

med nya aktörer (Cheon, Grover & Teng 2005).

Den sista men viktigaste faktorn handlar om tillgängligheten av en tillgång. Denna faktor kan

uppstå på tre olika sätt. Det första är plats eller position, som kan påverka verksamheten 

beroende på läge. Det andra är fysiska specifikationen som påverkar om det krävs något 

särskilt material för att producera varan eller tjänsten. Det tredje är mänsklig tillgång som 

uppstår av lärande i praktiken (Williamson 1981). 

Organisationer anses vara rationella samt vill alltid utöka sin effektivitet. Detta innebär att 

varje organisation sköter sin verksamhet utifrån det de anser medför minst kostnader (Roberts

& Greenwood 1997). Williamson (1975) tar även upp begreppet ''hybrid'' som är en 

blandning för företag som både internt samt med externa aktörer sköter sin verksamhet. 

Dessa företag lägger ett stort fokus på långsiktiga relationer med ett fåtal externa aktörer som 

hanterar en del av verksamheten. 

Arvidsson (2013) talar om transaktionskostnader när han skriver om ”tipping point” för 

kontanterna. Med detta menar han att i praktiken, kan det vara att cirkulationen av kontanter 

minskar medan kostnaden för hanteringen i grunden är fast, vilket gör att 

transaktionskostnaden per transaktion ökar för kontanthantering. Detta leder till en ”tipping 

point” där kostnader blir för höga för företagen som sedan söker sig till andra 

betalningsmetoder istället för kontanter. Företag avgör själva om dem vill fortsätta med 

kontanter eller sluta med dessa, detta ger konsekvensen till att privatpersoner även tvingas 

sluta använda kontanter. ”Tipping point” får även en effekt av engagemang ur användning av 

kontanter. Olika händelser kan i sin tur leda till kontanternas ”tipping point” som till exempel 

rån, falska sedlar och mynt eller andra kriminella händelser som är kopplade till kontanter 

(Arvidsson, 2013).
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2.4 Människan och företag som kulturvarelse

Teorin om människor som kulturvarelser handlar om att det jämt sker en förändring. Det 

mesta handlar om människans vardag. Utifrån det kan man, exempelvis, undersöka hur 

ekonomiska processer formar levnadsvillkoren i olika kulturella sammanhang (Bringeus, 

2001).

Kulturvarelse innebär, bland annat, att människor är en del av kulturella mått:

 Tid

 Social miljö

Tid innebär att människan som kulturvarelse förändras såsom hennes mat, kläder och boende 

från barndom till ålderdom. Bringeus (2001) menar att det finns en tydlig tidsförändring när 

det ses på olika generationer, exempelvis har den första generationen kulturdrag som byts 

mot nya för varje ny kommande generation. Han menar även att människor ersätter gamla 

händelser med nya för att hela tiden anpassa sig med sin egen tid. Människan lär sig av 

erfarenhet, hon påverkas av normen som socialiseras vidare till nya generationer.

Social miljö omfattar levnadsvillkor i kulturella sammanhang som studeras inom 

kulturelement som ett lokalsamhälle. Vidare talas det om social kontroll som förklarar 

människors beteende som ska överensstämma med samhällets regler, normer och värderingar 

(Bringeus, 2001).

Människan som kulturvarelse kompletterar transaktionskostnadsteorin som i sin tur förklarar 

hur kreditsystem grundades samt dess utveckling. Denna teori förklarar även att det är 

enklare och billigare att låna pengar mellan privatpersoner. Utvecklingen från ren byteshandel

med varor till att utföra krediter med skrivna papper mellan individer uppfattades som 

enklare samt billigare alternativ. Byborna lånade mindre belopp från varandra och det var 

förtroende samt tillit som var grunden för ett kreditnätverk (Perlinge, 2005). Genom åren har 

pengars effekt över kulturen lett till en förändring, från en kvalitativ relation mellan folk och 

ting till en mätbar kvantitet (Dodd, 2016).
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Kreditteorin, en teori presenterad av Mitchell-Innes under 1800-talet, talar om att pengar inte 

är en vara, utan ett bokföringsverktyg. Innan sedlar och mynt kom till, används en så kallad 

”skuldsedel”. Denna sedel var en typ av papperslapp som visade värdet på varan eller tjänsten

som människor var skyldiga varandra (Graeber, 2012). Karvstock är ett exempel på 

bokföringsverktyg som började användas år 1186 och var ett hjälpmedel till kredithandeln 

som hade olika funktioner, bland annat, användes det som skuldsedel (Perlinge, 2005). Vidare

talas om att bytesekonomin som är representerad av Adam Smith endast är en myt och inte 

existerar. Detta har även många ekonomer erkänt, trots det fortsätter denna myt att leva 

vidare. Mitchell-Innes menar i sin teori att ekonomer skriver om en bytesekonomi där 

människor lever i en fantasivärld och ägnar sig åt byteshandel. Detta ses som omöjligt 

eftersom det tar för lång tid att genomföra en transaktion i en sådan värld (Graeber, 2012). 

Pengar har alltid funnits i någon form, vare sig det talas om guld, silver, mynt av lera eller 

skuldsedel. Värdet på alla dessa var motsvarande, det var dock inte värdet på de som var av 

betydelse, utan människors tillit mellan varandra som satte värde på pengarna (Graeber, 

2012). Det finns två synvinklar på pengar. Den ena synvinkeln innebär att pengar är en 

abstrakt representation av ekonomiska, sociala samt moraliska värden. Den andra synvinkeln 

är att pengar ses som ett objekt, privat ägodel och ger en viss makt till personen som har 

pengar. Vidare talas det att pengar reflekterar rikedom men för att sätta värde på pengar måste

de vara i cirkulation. Det finns en motsägelse mellan dessa två, vilken skapar en tredje 

synvinkel på pengar som förklarar att dessa representerar sig själva genom att erhållas för sin 

egen skull och skattas samt värderas som en egen vara (Dodd, 2016). 

Vidare talar Dodd (2016) om tre argument för pengar. Det första argumentet är vad pengar är,

där han förklarar ur sin synvinkel att pengar är en process och inte en sak vars värde skapas 

från dess sociala användning. Pengar skapar olika känslor hos människan som i sin tur skapar

en relation mellan oss och pengar samt pengarnas värde. Dessa känslor kan exempelvis vara 

rädsla, glädje eller ilska. Det andra argumentet är relationen mellan pengar och samhället, där

han nämner att pengar existerar utifrån sociala relationer. Det tredje argumentet är vad pengar

borde vara, eftersom pengar nu kan definieras på olika sätt. 
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2.5 Analysmodell

Efter att ha presenterat teori och forskning kring det kontantlösa samhälle, pengar, 

transaktionskostnadsteorin samt människan och företag som kulturvarelse, har nedanstående 

analysmodell framställts. Modellen ska ge en djupare förståelse i studiens syfte och 

forskningsfråga om varför företag och dess konsumenter fortfarande använder sig av 

kontanter trots att, ett helt kontantlöst samhälle, är ett bättre alternativ (Segendorf & Jansson, 

2012).

Pengar finns i olika former och används olika av företag samt konsumenter. Företagens val 

påverkas av transaktionskostnadsteori samt kulturvarelse. Kulturvarelse påverkar även 

konsumenternas val. Eftersom dagens samhälle är mestadels digitalt, påverkar det företagens 

samt konsumenternas val, vilket så småningom leder till ett kontantlöst samhälle. 
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3. Metod

I detta kapitel förklaras vilka metoder som har använts samt varför denna studie har 
genomförts. Kapitlet presenterar även datainsamling, genomförandet av intervjuer och en 
beskrivning av intervjufrågorna samt enkätundersökningen som förklarar syftet för varje 
fråga som valts. Vidare ges även en presentation av validitet och källkritik. 

3.1 Val av studie

Ett intresse för det kontantlösa samhället har funnits sen tidigare. Då Sverige redan befinner 

sig i ett, är det intressant att undersöka hur företagen påverkas av en minskad 

kontanthantering samt varför dem fortfarande väljer att använda sig av kontanter i relation 

med sina konsumenter. Detta för att tydliggöra att en minskning av kontanthantering, för med

sig minskade kostnader för företagen. Ett ytterligare intresse är även att få en förståelse om 

människor påverkas olika beroende ålder, vid borttagning av kontanter. En anledning till ett 

ökat engagemang inom området är att gruppen redan har fått kontakt med några företag som 

har visat intresse för ett samarbete. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod, 

där personliga intervjuer samt grupp enkätundersökningar har gjorts. 

3.2 Datainsamling 

Jacobsen (2002) beskriver två olika metoder för datainsamling; kvalitativ och kvantitativ. En 

kvalitativ undersökning utförs genom att samla in information i form av ord, som till exempel

intervjuer och enkäter. En kvantitativ undersökning fokuserar på data i form av siffror. Med 

en kvalitativ forskning samlas information som beskriver deltagarens verklighet, vilket ger ett

samband till hur människor lever. Deltagarnas åsikter samt synsätt blir uppmärksammade 

samt även ger en uppfattning som eventuellt kan förklara det mänskliga sociala beteendet 

(Yin, 2013).

Data kan samlas in på två olika sätt. Det ena sättet är sekundärinformation där data som redan

finns används. Det andra alternativet är att samla in ny information som kallas 

primärinformation och detta kan göras på tre olika sätt; direkt observation, intervjuer eller 

experiment. En intervju kan ske genom personlig intervju, telefon intervju, postenkät eller 

gruppenkät (Abnor & Bjerke, 2008). En viktig del av uppsatsen är datainsamlingen, rätt 

information leder till ett eventuellt svar på problemformuleringen. Det som har gjorts är både 
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personliga intervjuer med butikschefer samt gruppenkäter till dess medverkande butikers 

konsumenter.  Dessa metoder har valts för att både få butikschefernas samt konsumenternas 

synsätt på ett helt kontantlöst samhälle. En annan faktor till att författarna valt att använda 

dessa metoder var att förvalda frågor ställdes. Det fanns även möjlighet till eventuella 

spontana följdfrågor. 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Det finns två grundläggande former av intervjuer; strukturerade intervjuer och kvalitativa 

intervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att forskaren har ett enhetlig beteende kring alla 

intervjuer som genomförs, där ett manus följs kring hur beteendet samt intervjun ska 

genomföras. Kvalitativa intervjuer är motsatsen till strukturerade intervjuer. Forskaren är mer

fri i sin tankegång och har inget strikt manus att följa (Arbnor & bjerke, 2008). Det finns flera

faktorer som ger ett bra undersökningsunderlag. En av faktorerna är att forskaren bestämmer 

sig för hur de skulle vilja ställa sina frågor, öppna eller slutna. Med öppna frågeställningar får

respondenterna svara fritt och med slutna frågeställningar får respondenterna flera 

svarsalternativ att välja mellan (Bryman, 2011). 

Författarna har valt den kvalitativa formen av intervju, detta för att det ansågs vara personligt 

samt mer anpassat för varje respondent. Flera intervjuer har genomförts med butikschefer 

genom personliga möten. Denna metod valdes för att författarna ska få tydliga svar rörande 

varje respondents uppfattning om det kontantlösa samhällets förändring. Valet av 

respondenter var enkelt eftersom författarna sedan tidigare haft kontakt med företag som visat

intresse för ett samarbete. Syftet med valet av butiker var inte att kunna jämföra olika 

branscher, utan att få en allmän blick över hur användning av kontanter påverkar relationen 

mellan olika företag och deras konsumenter. Samtliga intervjuer inleddes med en presentation

av alla deltagare samt en förklaring för butikschefen om syftet med arbetet. Författarna kom 

med förberedda frågor som respondenten hade fått skickat till i förväg. Det var även öppet för

diskussion och intervjun kunde följas upp av eventuella följdfrågor och tankar.
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För att kunna undersöka vår problemformulering om relationen mellan företag och dess 

konsumenter, genomfördes grupp enkätundersökningar direkt efter den personliga intervjun 

med butikschefen. Att genomföra en enkätundersökning med företagens konsumenter var 

ännu en fördel för denna datainsamling. Detta gjordes utanför butiken genom att fråga 

konsumenter om de ville delta på en snabb enkätundersökning. Flera konsumenter var villiga 

att hjälpa till samt tyckte det var ett intressant ämne. Undersökningen gav en klarare bild över

hur relationer mellan företag och deras konsumenter påverkar kontanthanteringen. 

Gruppenkäterna ansåg som mest lämpligt till butikens konsumenter på grund av att det var 

många konsumenter som undersöktes under en kort tid. Konsumenter som var med i 

undersökningen var i olika åldrar. En generation som kommer stötas på ofta genom uppsatsen

är den äldre generationen, som vi anser vara i åldrarna 41 år och uppåt. Enkätundersökningen

innehåller både öppna samt slutna frågor, detta skulle underlätta för konsumenterna som 

varken har tid eller viljan att ställa upp på undersökningar. De slutna frågorna ställdes med 

flera olika svarsalternativ, medan respondenterna kunde svara mer fritt på de öppna frågorna.

3.4 Beskrivning av intervjufrågorna

Dessa frågor grundar sig på uppsatsens teorier, människan och företag som kulturvarelse samt

transaktionskostnadsteori. Frågorna som ställdes ska ge ett svar på vad företag föredrar att ha 

som betalmedel samt hur detta påverkar relationen mellan de och deras konsumenter.

Vad accepterar ni för betalningsmedel idag? Kort, kontanter, swish, osv. Vad används 

mest? Vilka åldersgrupper använder mest kontanter?

Denna fråga är en öppningsfråga för att få en allmän blick över butikernas olika 

betalningssätt.

Vilket betalningsmedel vill ni helst att era kunder ska betala med? Varför?

Frågans syfte är att få fram vad företag helst vill att deras konsumenter ska använda för 

betalningsmedel samt motivera valet.

Hur har ni upplevt de olika betalningsmedlens utveckling?

Utveckling med kontanthanteringen och kortbetalningar sker hela tiden men frågan är om 

butikerna känner av den.

20



 

Hur har ni upplevt kostnaderna för de olika betalningsmedlens utveckling?

Frågan riktar sig till butikerna för att se hur dessa upplevt kostnaderna för de olika 

betalningsmedlen, exempelvis om det har blivit dyrare eller billigare med kontanter, kort 

samt andra betalningsmedel genom åren som gått.

Hur hanterar ni kontanter i butiken?

Denna fråga ställdes för att ta reda på hur företagen väljer att hantera sina kontanter. Detta för

att  skaffa sig visshet om hur kostnaderna kring en hantering ser ut.

 

Hur ser ni på ett kontantlöst samhälle?

Med denna fråga ville gruppen få ut vad butikscheferna tyckte om ett helt kontantlöst 

samhälle. Här fick respondenterna tänka helt fritt och säga vad de tycker och tänker. 

Vilka fördelar samt nackdelar ser ni med det?

Denna är en följdfråga av frågan ovan, här svarar butikscheferna vad de anser är fördelarna 

samt nackdelarna med ett helt kontantlöst samhälle.

Varför använder ni fortfarande kontanter?

Landet går mot ett helt kontantlöst samhälle och kontanthanteringen har minskat. Denna 

fråga syftar till att få en förklaring till varför företagen använder sig av kontanter, fastän en 

minskning har skett. 

 

Har ni funderat på att sluta med kontanter? I så fall varför/varför inte?

Denna fråga grundar sig i föregående fråga för att förstå hur butikscheferna resonerar kring 

detta. Eftersom en minskning av kontanter sker, vill gruppen få reda på om butikscheferna 

funderat på att sluta med kontanter samt varför/varför inte.

Hur tror ni att borttagning av kontanter kommer påverka era kunder?

Respondenterna fick i denna fråga tänka helt fritt om hur de tror att deras konsumenter skulle 

påverkas av borttagning av kontanter i butikerna.

 

21



Hur ser säkerheten ut i företaget?

Kontanter innebär oftast en ökad rånrisk, därför är det viktigt med en hög säkerhet i butiken. 

Vilka säkerhetsrutiner använder sig företagen av för att förhindra rån?

 

Har ni upplevt rån? I så fall, berätta lite mer om det.

Till följd av den tidigare frågan om hur säkerheten ser ut i företagen, är det intressant att 

studera om rån har en koppling med hur mycket kontanter som hanteras.

 

Tror ni att en borttagning av kontanter kan minska rånrisken? 

En fråga om rånrisk där respondenterna får säga vad de tror följderna blir med en minskning 

av kontanthantering

   

Är det något ni vill tillägga?

Respondenterna får här själva tillägga något extra om de vill. 

3.5 Beskrivning av enkätundersökning

Frågorna som ställdes i enkätundersökningen riktar sig till konsumenterna utifrån den 

samlade teorin för att kunna få en förståelse för hur dessa tänker när det kommer till 

användningen av pengar. Undersökningen började med en förfrågan om ålder för att ta reda 

på om någon skillnad mellan dessa finns när det gäller kontant- samt kortanvändning.

Hur ofta använder du kontanter?

Sluten fråga. Denna fråga ställdes som en öppningsfråga för att få en överblick över hur 

mycket kontanter som varje konsument använder. 

Varför använder du fortfarande kontanter? Svara endast om du svarade på alternativ 1-3 

på förra frågan.

Sluten fråga. Denna är en följdfråga till frågan ovan för konsumenterna som fortfarande 

använder kontanter. Detta för att ta reda på varför dem gör det. 
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Varför använder du endast kort? Svara endast om du svarade på alternativ 4 på fråga 1.

Sluten fråga. Även denna är en följdfråga till första frågan för att ta reda på varför 

konsumenterna som endast använder kort, inte använder kontanter. 

Finns det köp ni bara kan göra med kontanter respektive kort?

Öppen fråga. Det är företag som bestämmer vad de vill ta emot för betalmedel, 

därför undersöktes denna fråga för att se om konsumenterna har upplevt några köp där endast

kontanter eller kort tas emot.

Ge 1-3 exempel på när ni köpt något och bara kontanter accepteras:

Öppen fråga. Denna fråga ställdes för att respondenterna skulle ge exempel på olika köp där 

endast kontanter accepteras.

Ge 1-3 exempel på när ni köpt något och bara kort accepteras:

Öppen fråga. Respondenterna fick i denna fråga ge exempel på köp där endast kort 

accepteras.

I vilken form sparar ni pengar?

Sluten fråga.  Denna fråga ställdes för att få en uppfattning av hur konsumenterna sparar sina 

pengar, på bank eller i kontanter. Detta för att se vad de tycker är säkrast.

Varierar betalningsmedel beroende om ni betalar till familj, bland vänner eller butik, i så 

fall varför?

Öppen fråga. Det är enklare i dagens samhälle att överföra digitala pengar till andra då det 

har utvecklats olika mobila applikationer, exempelvis swish. Eftersom det är enklare och 

många använder sig utav överföring via internet, ställdes denna fråga för att ta reda på om 

pengar hanteras på olika sätt beroende på mottagaren. 

Använder du dig av mobila tjänster? Ex Bank id, Swish osv.

Sluten fråga. Denna fråga ställdes för att ge svar på om konsumenterna följer utvecklingen 

som sker med mobila tjänster eftersom det är enklare med överföringar i digitala pengar.
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Har det uppstått tekniska problem när du exempelvis ska föra över pengar, ta ut pengar 

eller ska betala mm.

Sluten fråga. Med ett samhälle utan kontanter måste konsumenterna kunna betala med kort 

eller andra digitala alternativ, dock gäller det att tekniken fungerar felfritt. Denna fråga 

ställdes för att ta reda på om respondenterna upplevt en situation där det uppstått problem 

inom den digitala världen. 

Hur mycket tror du att kontantbetalning kostar per transaktion?

Öppen fråga. Idag är det gratis för konsumenterna att ta ut kontanter från bankomaten, vilket 

gör att många inte vet hur mycket det kostar med kontanthanteringen eller att den kostnaden 

existerar. Denna fråga är för att gruppen ska få en allmän blick om konsumenterna har 

kunskap om transaktionskostnaderna för kontantbetalning. 

Har du påverkats av att vissa banker har tagit bort manuell kontanthantering?

Öppen fråga. Denna fråga är för att ta reda på vad konsumenterna tycker om denna 

utveckling. 

Det har talats om att Sverige kommer bli helt kontantlöst i framtiden. Hur skulle du 

reagera på detta?

Öppen fråga. Ett helt kontantlöst samhälle påverkar alla. Med denna fråga får gruppen 

konsumenternas/privatpersoners perspektiv på vad de tycker och tänker om ett helt 

kontantlöst samhälle.

24



3.6 Källkritik

Thurén (2013) nämner att det finns fyra olika kriterier att följa för att kunna kritisera en källa 

i grunden:

 Att källan är trovärdig

 Att källan inte är för gammal, ju äldre källa desto svårare att förlita sig på den.

 Att källan är oberoende av andra källor och står för sig själv.

 Att källan inte ska ge en misstanke om dess tillförlitliga bild på grund av, exempelvis, 

ekonomiska eller politiska åsikter

I denna uppsats är författarna medveten om att ett par valda källor har några år på nacken, 

exempelvis Williamson (1975) och Coase (1937). Trots att forskningen omkring ämnet har 

utvecklats så har dessa källor kvar sin trovärdighet då senare utgivna källor har grundat sig i 

deras teorier, som i sin tur bekräftar dess tillförlitlighet. författarna anser därav att utvalda 

källor är trovärdiga samt användbara i denna uppsats.

3.7 Validitet

Genom att samla in samt tolka information på ett lämpligt sätt, återspeglar resultatet det 

verkliga livet som har studerats. Detta görs för att få en hög validitet på studien (Yin, 2013). 

Med hjälp av personliga intervjuer samt grupp enkätundersökningar har författarna kunnat 

närvara för att ge en bättre förklaring på frågor, om det skulle uppstå eventuella problem med 

förståelse. Till följd av att kunna närvara kunde det även ställas spontana följdfrågor samt få 

en bättre förståelse från de deltagande. Detta ger en bättre syn samt bättre tolkning på 

insamlingen av data.
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4. Empiri

I detta kapitel redovisas resultat av intervjuerna samt grupp enkätundersökningen. Först 
presenteras samtliga butikschefers svar på intervjufrågorna för att sedan gå vidare till att 
visa resultatet på konsumenternas svar till den genomförda grupp enkätundersökningen. 

4.1 Intervjuer

I detta avsnitt kommer all resultat från samtliga intervjuer samt enkätundersökningar 

presenteras. Intervjuerna genomfördes med sju olika butikschefer där samtliga har 

möjligheten att fatta beslut om ett kontantfritt företag.

De sju olika intervjuerna som genomfördes var:

 7-eleven i Gullmarsplan, Stockholm med Mustafa Reza.

 Ica Maxi Universitet, Örebro med Erik Eskils.

 Ica Tybble, Örebro med Per Svanberg.

 Matboden i Hägersten, Stockholm med Raad Naim.

 Noorii (sushi restaurang) i Täby, Stockholm med Fang Hoang.

 Pressbyrån i Mariatorget, Stockholm med Shi Li Zhang.

 Älvens Pizzeria i Överhörnäs, Örnsköldsvik med Amer Hamadi.

Vad accepterar ni för betalningsmedel idag? Kort, kontanter, swish, osv. Vad används 

mest? Vilka åldersgrupper använder mest kontanter?

Samtliga butiker accepterar både kontant- samt kortbetalningar. Älvens pizzeria erbjuder 

även faktura, Ica Tybble tar betalt via Icas mobila applikation och Ica maxi Universitetet tar  

även betalt via Swish. Majoriteten av konsumenterna i samtliga butiker använder kort som 

betalningsmedel. Åldersgrupperna som använder mest kontanter var blandade, i Pressbyrån 

samt Noorii var det ingen större skillnad mellan användning av kontanter. I resterande butiker

var användningen av kontanter större bland unga ungdomar och äldre generationen.

Vilket betalningsmedel vill ni helst att era kunder ska betala med? Varför?

Pressbyrån vill helst att kunderna betalar med kontanter för mindre belopp och kort för större.

För de små beloppen kostar det nästan mer med avgifterna till leverantörerna än vinsten på 

försäljningen, däremot föredrar resterande butikschefer kortbetalning. Detta anser de är 
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smidigare och flyter på när folk betalar med kort. De anser även att det är mindre 

tidskrävande då hanteringen av kontanter undviks, dels att räkna ihop dessa samt sätta in de 

på banken. Den största anledningen som samtliga butikschefer var överens om är att 

korthantering minskar risken med rån.

Hur har ni upplevt de olika betalningsmedlens utveckling?

Samtliga butikschefer upplever att det är fler som använder sig utav kort, även på mindre 

belopp. Detta medför en minskning av kontanterna. På Ica Maxi Universitet är det inte många

som använder Swish som betalmedel, men Erik hoppas på en ökning.

Hur har ni upplevt kostnaderna för de olika betalningsmedlens utveckling?

Alla butiker tycker att det kostar att hantera både kontanter och korttjänster. Det är en större 

risk att sedlarna man tar in är trasiga/ogiltiga för bankerna, vilket leder till oerhörda 

kostnader/förluster för företaget i slutändan, jämfört med kort. Noorii anser att avgifterna för 

kortbetalning generellt är lite dyrare men det väger upp för säkerheten samt tiden som 

hanteringen av kontanter utgör. Ica Maxi Universitet och Ica Tybble jobbar hårt för att 

konsumenterna ska ansöka om Ica kortet, där finns det inga kortavgifter för företaget. 

Resterande butikschefer tycker att det blir dyrare att betala med kort när det gäller mindre 

belopp, dessa butiker har kostnader per korttransaktion som varierar från 0,69 kronor till 2 

kronor.

Hur hanterar ni kontanter i butiken? 

Företagen hanterar kontanter olika. Pressbyrån, 7-eleven samt Ica butikerna använder sig av 

en extern aktör som kommer och hämtar kontanterna från butiken. Per på Ica Tybble nämnde 

att företaget som hämtar kontanterna i butiken kommer flera gånger i veckan, vilket kostar 

mer, detta för att han vill ha så lite kontanter som möjligt i butiken. Resterande butikschefer 

hanterar kontanterna själva, detta för att dra ner på kostnader.

Hur ser ni på ett kontantlöst samhälle?

Samtliga företag ser det kontantlösa samhället som positivt i slutändan. Butikscheferna tror 

att det är en tidsfråga innan kontanterna försvinner helt. Pressbyrån tror att det blir lättare att 

spåra pengarnas ursprung och svårare att tvätta pengar. Ett kontantlöst samhälle borde leda 

till färre rån mot privata personer samt butiker. 
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Vilka fördelar samt nackdelar ser ni med det?

Fördelarna är att det blir säkrare och tryggare för butikerna samt att rånrisken minskar. 

Enligt Pressbyrån är det säkrare att gå runt med kort än kontanter, då det är större rånrisk med

kontanter. Nackdelarna är, bland annat, den äldre generationen som inte kan hantera kort eller

inte hänger med i utvecklingen. Den större delen av butikerna litar inte fullt på tekniken på 

grund av risk att kortterminalerna och bankomaterna inte fungerar, vilket leder till att ingen 

försäljning kan ske under sådana omständigheter. Ännu en nackdel med att utesluta kontanter 

är att det sätter större tyngd på de andra betalningsmedlen. Älvens Pizzeria talar om att 

vinsten som görs i företaget inte kommer kännas lika mycket med digitala pengar som den 

gör med kontanter.

Varför använder ni fortfarande kontanter?

Majoriteten av butikerna använder sig av kontanter eftersom en del av deras konsumenter 

betalar med kontanter. Detta för att inte förlora dessa kunder och så länge de har konsumenter

som vill betala med kontanter, kommer de fortsätta att ta emot det. Det går inte att bestämma 

över kundens val av betalmedel, därför vill butikscheferna alltid ha de vanligaste betalsätten 

tillgängliga.

Har ni funderat på att sluta med kontanter? I så fall varför/varför inte

De flesta butikerna har inte funderat på att sluta med kontanter för tillfället, eftersom 

samhället fortfarande är anpassat och erbjuder kontanta medel samt för att inte förlora sina 

konsumenter. Noorii har funderat på att sluta med kontanter, men anledningen till att de ej har

genomfört denna förändring är för att de inte är redo att förlora eventuella kunder.

Hur tror ni att borttagning av kontanter kommer påverka era kunder?

Pressbyrån, 7-eleven samt Noorii anser att de flesta av deras kunder redan är anpassade till 

dagens kortsamhälle och tror inte att det blir svårt att utesluta kontanter, dock underlättar det i

samhället om man har fler val av betalningssätt. Ica Maxi Universitetet tycker att det handlar 

om en generationsfråga och när den yngre generationen blir majoritet kommer det lösa sig 

naturligt. Resterande butiker tror sig förlora sina konsumenter, i oro att de kommer söka sig 

till andra butiker som tar emot kontanter. 
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Hur ser säkerheten ut i företaget?

Ica Maxi Universitet kunde inte svara på den frågan på grund av säkerhetsskäl. Ica Tybble har

ett slutet kassasystem samt håller så lite kontanter i butiken som möjligt. Resterande butiker 

har larm och försöker ha hög säkerhet genom att hålla säkerhetsrutinerna och inte ha för 

mycket kontanter framme. 

Har ni upplevt rån? I så fall, berätta lite mer om det.

7-eleven upplever rån en gång om året och älvens pizzeria har upplevt ett rån men för båda 

butikerna har hjälp hunnit komma i tid. Resterande butiker har ej upplevt några rån.

Tror ni att en borttagning av kontanter kan minska rånrisken?

Alla företag tror på en minskning av rån.

4.2 Enkätundersökningen

En grupp enkätundersökning genomfördes för att kunna få en inblick på relationen mellan 

företag samt konsumenternas kontanthantering, där butikernas konsumenter fick svara på 

olika frågor. Gruppen genomförde enkätundersökningen med tio konsumenter per butik efter 

varje personlig intervju med butikschefen, vilket gav totalt 70 konsumenter som genomförde 

undersökningen där både män och kvinnor deltog.

Antal konsumenter som genomförde undersökningen:

 12 konsumenter vid ålder 61+.

 13 konsumenter vid ålder 41-60 år.

 15 konsumenter vid ålder 26-40 år.

 25 konsumenter vid ålder 15-25år.

 5 konsumenter yngre än 15 år.
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Hur ofta använder du kontanter?

Det är sex konsumenter som bara använder kontanter varav två är äldre än 61 år. 14 

konsumenter använde mer kontanter än kort varav fyra är äldre än 61 år. 15 konsumenter 

använder aldrig kontanter varav sex är vid ålder 41-60 år och 35 konsumenter använder kort 

mer än kontanter varav 13 är äldre än 41 år.

Varför använder du fortfarande kontanter?

Majoriteten av konsumenterna använder kontanter för att det ger en bättre överblick på 

pengarna. Resterande konsumenter hade olika åsikter, en del använder kontanter på grund av 

gammal vana samt att det är tryggare med pengar i plånboken. Minoriteten ansåg att 

kontanter är lätthanterligt.

Varför använder du endast kort?

De flesta tycker att det är lättare med korthantering. Resterande konsumenter hade delade 

åsikter, bland annat, att det är tryggare med pengar på kortet, det är jobbigt att hantera 

kontanter samt att kort ger en bättre överblick på pengarna.

Finns det inköp ni bara kan göra med kontanter respektive kort? Ge exempel.

Konsumenterna svarade att köp som kan göras med kort är exempelvis shopping via nätet, 

dyra inköp, resor, digitala tjänster, vårdcentralen, bussbiljetter samt vissa butiker och 

restauranger som inte tar emot kontanter. Konsumenternas köp som kan göras med kontanter 

var exempelvis på marknader, köp under 20 kronor i vissa butiker samt frisörer och butiker 

som endast tar emot kontanter.

I vilken form sparar ni pengar?

62 konsumenter sparar pengarna på banken varav 21 var äldre än 41år och resterande åtta  

konsumenter sparar i kontanter.

Varierar betalningsmedel beroende om ni betalar till familj, bland vänner eller i butik, i så 

fall varför?

Majoriteten av konsumenterna varierar inte betalningsmedel beroende till vem de betalar, 

resterande konsumenter betalar antingen med kontanter eller via mobila applikationer. 

Anledningen till detta kan variera mellan vad som är smidigast för stunden och vad 

mottagaren vill få betalt med.
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Använder du av mobila tjänster? ex Bank id, Swish osv.

48 konsumenter använder sig av mobila tjänster varav tio är äldre än 41 år.

Har det uppstått tekniska problem när du exempelvis ska föra över pengar ta ut pengar 

eller ska betala mm.

Hälften av konsumenterna har erfarit tekniska problem.

Hur mycket tror du kontanthanteringen kostar per transaktion?

En stor andel av konsumenterna hade ingen aning om vad kontanthanteringen kostar per 

transaktion, eftersom de inte visste att det fanns en sådan kostnad. Resterande svarade mellan 

1-70 kr.

Hur har du påverkats av att vissa banker har tagit bort manuell kontanthantering?

Majoriteten av konsumenterna har inte påverkats av att vissa banker har tagit bort manuell 

kontanthanteringen. Resterande konsumenter tycker det är jobbigt att behöva åka långa 

sträckor för att sätta in pengar samt är missnöjda att bankerna har tagit bort denna service.

Det har talats om att Sverige kommer bli helt kontantlöst i framtiden. Hur skulle du 

reagera på detta?

De flesta konsumenterna reagerade positivt på ett kontantfritt Sverige, som anses vara säkrare

och tryggare samt minskar rånrisken. Det negativa var att konsumenterna känner sig 

övervakade av banken, de ser varje köp och händelse som sker via bankkontot samt kränker 

den personliga integriteten. Resterande konsumenter hade delade åsikter, bland annat, att det 

blir dyrt för turisterna eftersom att det dras en avgift för varje korttransaktion, att det blir 

jobbigt för den äldre generationen som inte kan hantera utvecklingen samt att barn kommer 

behöva fixa bankkort. Konsumenterna har svårt att förlita sig på teknologin där exempelvis 

strömavbrott kan ske. De anser att pengarna kommer tappa värde när kontanterna inte längre 

kommer kunna synas eller tas på.
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5. Analys

I detta avsnitt kopplas teorin och empirin ihop. Kapitlet kommer vara strukturerad på samma

sätt som teorin. 

5.1 Det kontantlösa samhälle

Sverige befinner sig i ett kontantlöst samhälle där digitala pengar är det ledande betalmedlet. 

En undersökning gjord av insight intelligence (2013) visar att människan idag använder kort i

större utsträckning, kontanter är dock fortfarande en del av människans vardag och av stor 

betydelse samt ger en trygghetskänsla. Människan är van med kontanthantering, speciellt den 

äldre generationen som har svårt med inlärning av nya betalningsmetoder. 

Samtliga butikschefer ser positivt på ett kontantlöst samhälle eftersom de ur säkerhetsskäl ser

det som en trygghet för sitt företag samt anställda, alla är dock överens om att borttagningen 

av kontanter kommer göra det svårare för den äldre generationen. Kontantborttagningen 

medför en konsekvens där de andra betalningssätten bör förbättras, detta är något alla chefer 

var enade om eftersom de inte litar helt på dagens teknik.

Intervjuerna som gjordes med butikscheferna visade att människor har börjat betala med kort 

även för mindre belopp, samt att  kortanvändningen har ökat drastiskt genom åren. En större 

del av företagen föredrar att deras konsumenter betalar med kort, de anser att det är mer 

lätthanterligt. Trots detta har företagen inga planer med att sluta med kontanthanteringen, 

detta på grund av att de vill vara service-inriktade samt kunna erbjuda denna tjänst för deras 

konsumenter som fortfarande använder kontanter.

De flesta konsumenters åsikter om ett kontantlöst samhälle stämmer överens med företagens, 

att det leder till en tryggare och säkrare omgivning. Resterande konsumenter skulle känna 

brist på integritet samt känna sig bevakade. En del av konsumenterna yttrade sig negativt till 

bankernas borttagning av kontanthantering, de upplever det som en brist på service.

Enkätundersökningen som gjordes visade att det var 15 konsumenter av 70 som endast 

använde kort. Resterande 55 konsumenter använder fortfarande kontanter men i olika 

utsträckning, av dessa var 19 konsumenter äldre än 41 år. Konsumenterna som endast 

använder kort anser det vara ett lättare och tryggare alternativ. Konsumenterna som 
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fortfarande använder kontanter ser det som en gammal vana där de får bättre överblick och 

trygghet i deras ekonomi. När konsumenterna blev tillfrågade, om betalningsmedel varierar 

beroende till vem de betalar, nämnde de flesta att det inte varierar. De resterande 

konsumenterna går efter vad mottagaren vill samt vad som anses vara smidigast vid tillfället. 

5.2 Transaktionskostnadsteorin

Transaktionskostnadsteorin baseras på kostnader som uppkommer genom olika transaktioner 

kring en produktion, dessa kostnader kan exempelvis uppstå kring organisationsledning 

(Williamsson, 1975). Alla företag har transaktionskostnader, både för kort och kontanter. 

Detta skiljer sig dock åt beroende på vilken bransch de tillhör samt hur varje företag hanterar 

sina kontanter. Noorii som hanterar sina kontanter självständigt, anser att korthantering är 

dyrare för restaurangbranschen, detta väger dock upp för den tid som läggs ned på hantering 

av kontanter. Ica Tybble, som hanterar kontanterna externt, ser det som en större kostnad än 

kort. Vidare vill de att deras konsumenter använder Ica kortet som betalning eftersom ingen 

kostnad dras, detta håller även Ica Maxi Universitet om. Resterande butiker tycker att 

transaktionskostnaden kan variera beroende på konsumentens belopp. Mindre belopp gör 

transaktionskostnaden för kontanter dyrare och större belopp gör kostnaden billigare för kort.

När konsumenterna blev tillfrågade om de känner till transaktionskostnaden för kontanter, 

varierade svaren. Majoriteten av konsumenterna kände inte till att en sådan kostnad fanns, 

resterande uppskattade en kostnad mellan 1 och 70 kronor. 

Det finns faktorer som ger upphov till transaktionskostnader. Den ena är osäkerhet, som kan 

uppkomma av tekniska skäl samt olika risker, som i sin tur kan leda till högre 

transaktionskostnader på grund av en ökad kontroll  (Cheon, Grover & Teng 2005).

Flera butiker var ense om att tekniken och borttagningen av kontanter blir en osäkerhet för 

deras försäljning. Detta för att de inte litar på tekniken och inte vill förlora sina konsumenter 

som kräver kontanter. Samtliga butiker har larm samt har lite kontanter framme. Som tidigare

nämnt, har Ica Tybble, Ica Maxi Universitet, Pressbyrån och 7-eleven externa aktörer som 

hanterar deras kontanter, vilket anses vara en ökad kontroll för att minska rånrisker. Även 

konsumenter har svårt att lita på tekniken, då flera av de har upplevt tekniska problem. En 

stor anledning till att företagen vill minska på kontanterna är att rånrisken ökar och falska 

sedlar kan tas emot. Dessa händelser har även Arvidsson (2013) talat om när han nämner 

kontanternas “tipping point”.
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En annan faktor är tillgängligheten som kan uppstå på olika sätt, exempelvis plats eller 

fysiska specifikationer (Williamon, 1981). Platsens läge kan påverka konsumenter negativt, 

som kan tycka att det är jobbigt att åka en längre sträcka för att lägga in pengar på banken. 

Genom att ha både kontant och kort som betalningssätt tillgängliga, underlättar det för 

konsumenterna, som har friheten att välja vad de vill betala med. Detta ökar dock den totala 

transaktionskostnaden för företagen då de hanterar både kort- samt kontantkostnader.

5.3 Människan och företag som kulturvarelse

Att människan är en kulturvarelse innebär hur hon lever och utvecklas, detta mäts med olika 

kulturella mått exempelvis tid och social miljö. Tid förklarar hur människan förändras genom 

åren, för att anpassa sig till samhället hon lever i. Social miljö innebär att människans 

beteenden ska följa samhällets regler och värderingar (Bringeus, 2001).  Konsumenterna som 

tillfrågades visade att den äldre generationen, använder i dagens samhälle, mer kontanter än 

vad den yngre generationen gör. Företagens åsikter instämmer detta samt tillägger att det är 

den äldre generationen som kommer påverkas mest av ett helt kontantlöst samhälle. Andra 

betalningsmedel har utvecklats, vilket gör att kontanta betalningsmedel används i mindre 

omfattning. Konsumenterna anser kontanter vara en säker valmöjlighet i plånboken. 

Butikscheferna nämnde att så länge deras konsumenter väljer att betala med kontanter, 

kommer de erbjuda denna betalningsmetod. 

En av flera, synvinklar på pengar är att personer som har dessa ges en makt där pengar 

speglar rikedom vars värde sätts när de är i cirkulation. Pengars värde bildas ur sociala 

relationer där känslor skapas hos individen som leder till ett samband mellan pengar och 

människan (Dodd, 2016). En del av de tillfrågade konsumenterna anser att pengar tappar 

värdet när kontanterna försvinner. Älvens pizzeria instämmer med detta och tillägger att 

kontanta pengar ger makt och när de försvinner dör denna makt ut.
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6. Slutsats

I detta kapitel kommer en slutsats av vad författarna kommit fram till redovisas samt förslag 

på eventuella lösningar tas upp. En brist på denna uppsats är att endast sju butikschefer 

samt få konsumenter har intervjuats, därför kan det ej dras några generella slutsatser för 

samhället.

Varför används kontanter i relationen mellan företag och konsumenter?

Individen har skapat en relation till pengar där kontanter har blivit en viktig del av vardagen. 

Eftersom kontanter fortfarande är ett giltigt betalningsmedel, finns de fortfarande kvar i 

samhället. Detta innebär att konsumenter som fortfarande vill, kommer att kunna betala med 

kontanter. Företagen är medvetna om detta och vet att de kan riskera att förlora konsumenter 

om de tar bort kontanter som betalningsmedel. På grund av detta väljer företagen att ha kvar 

kontanter som betalningsmetod.

6.1 Diskussion

Ett kontantlöst samhälle medför varierande reaktioner och tankar hos människor. Syftet med 

studien var att ta reda på hur företag samt deras konsumenter ser på ett kontantlöst samhälle.

Innan författarna påbörjade arbetet trodde vi att både företag samt konsumenter skulle 

påverkas negativt av borttagning av kontanter. Detta motbevisades genom studiens gång, där 

det gavs en mer betydande syn över hur företagen och deras konsumenter kommer att drabbas

när en borttagning av kontanter sker. 

Både företag och dess konsumenter ser positivt på ett kontantlöst samhälle då de anser att det 

är tryggare och smidigare. Alla butikschefer var enade om att kortbetalning har ökat de 

senaste åren samt att kontantbetalning har minskat, vilket bekräftar att Sverige går mot ett 

helt kontantlöst samhälle. En orsak till varför kontanter fortfarande cirkulerar i samhället är 

eftersom att det fortfarande är ett giltigt betalningsmedel. På grund av detta väljer företagen 

att fortsätta erbjuda denna betalningsmetod, för att behålla de konsumenter som fortfarande 

använder kontanter. Majoriteten av konsumenterna ser positivt på ett kontantlöst samhälle 

och använder kort i större utsträckning. Något gemensamt som författarna, företagen samt 

deras konsumenter anser, är att de som kommer ha svårast med ett helt kontantlöst samhälle 

är den äldre generationen. 
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Intervjuerna som genomfördes med företagen bekräftade, ur ett 

transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv, att kostnaden för hantering av kontanter är dyrare 

än hantering av kort. Det är många konsumenter som inte känner till kostnader för hantering 

av kontanter. Alla företag är dock medvetna om denna kostnad. Kostnaderna varierar ifall 

företagen använder en extern aktör för kontanthantering eller väljer att hantera kontanterna 

själva. Det är inte endast kontanterna som bär på en kostnad utan det kostar även samhället 

och företagen i form av tidshantering och miljöförstöring som exempelvis transport för 

kontanterna. Det kostar inte konsumenterna att hantera kontanter, men i slutändan är det 

konsumenterna som omedvetet betalar denna kostnad, i form av ökade priser. Detta styrker 

transaktionskostnadsteorin som innebär ju högre kostnader, desto högre priser. Ett kontantlöst

samhälle medför därmed en stor fördel för företagen, som får minskade kostnader samt 

säkrare och bättre arbetsmiljö. 

Det är viktigt för människan att kunna följa med i utvecklingen. Det kan vara svårt för den 

äldre generationen att kunna hänga med i teknikens snabba utveckling. Den äldre generation 

har växt upp med kontanter som det dominanta betalningsmedlet, de anser det vara mer 

lätthanterligt och ser användandet av denna betalmetod som en makt. Den yngre generationen

som har växt upp i den digitala utvecklingen har därmed lättare med hantering av de tekniska 

betalningssätten. 

Vi ser positivt på ett helt kontantlöst samhälle. Samtliga medlemmar använder sig av kort i 

större omfattning. Studien visar att både företag och konsumenter är medvetna om att 

kontanterna kommer försvinna inom en snar framtid. De flesta tillfrågade respondenter är 

även positivt inställda på en sådan förändring. Efter att ha fått en inblick i 

transaktionskostnadsteorin, är författarna medvetna om att kostnaden för hantering av 

kontanter är stor, i jämförelse med korthantering. Vår åsikt för ett helt kontantlöst samhälle 

har därför stärkts och vi ser fram emot utvecklingen. 

Riksbanken nämner att konsumenterna skulle betala mindre med kontanter om de fick betala 

en del av avgiften för kontanthanteringen. Vi instämmer med detta, då det ger en effekt där 

Sverige går snabbare mot ett helt kontantlöst samhälle. Vår undersökning har visat att mindre

kontanter används, vilket tyder på att Sverige sakta men säkert går mot ett helt kontantlöst 

samhälle. Om konsumenterna får betala en viss avgift kan det leda till att konsumenterna 

långsamt vänjer sig vid att kontanterna försvinner.
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Den äldre generationen kommer troligtvis att drabbas mest av utvecklingen mot ett helt 

kontantlöst samhälle. Ett förslag till vidare forskning är hur utvecklingen kan underlätta för 

denna generation samt även andra med svårigheter. En tänkbar lösning som eventuellt kan 

undersökas ytterligare är möjligheten att kunna koppla kort till fingeravtryck, som kan bli en 

slags pinkod. Detta skulle i sin tur underlätta för människor som har svårt med utvecklingen 

mot ett helt kontantlöst samhälle.
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Bilagor

Bilaga 1 - Intervju frågor

1. Vad accepterar ni för betalningsmedel idag? Kort, kontanter, swish, osv. Vad används 

mest? Vilka åldersgrupper använder mest kontanter?

2. Vilket betalningsmedel vill ni helst att era kunder ska betala med? Varför?

3. Hur har ni upplevt de olika betalningsmedlens utveckling?

4. Hur har ni upplevt kostnaderna för de olika betalningsmedlens utveckling?

5. Hur hanterar ni kontanter i butiken?

6. Hur ser ni på ett kontantlöst samhälle?

7. Vilka fördelar samt nackdelar ser ni med det?

8. Varför använder ni fortfarande kontanter?

9. Har ni funderat på att sluta med kontanter? I så fall varför/varför inte

10. Hur tror ni att borttagning av kontanter kommer påverka era kunder?

11. Hur ser säkerheten ut i företaget?

12. Har ni upplevt rån? I så fall, berätta lite mer om det.

13. Tror ni att en borttagning av kontanter kan minska rånrisken?

14. Är det något du vill tillägga ?
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Bilaga 2- Enkätundersökningen

Ålder:  ☐ Yngre än 15  15 -25☐  26- 40☐  41- 60☐  61+☐

1. Hur ofta använder du kontanter?

 ☐ Använder bara kontanter ☐ Använder mer kontanter än kort

☐ Använder kort mer än kontanter     ☐ Använder aldrig kontanter

2. Varför använder du fortfarande kontanter? Svara endast om du svarade på alter-
nativ 1-3 på förra frågan.

 ☐ Lätt hanterligt ☐ Gammal vana ☐ Jobbigt att lära sig nytt

 Tryg g a re  m e d  p e n g a r i p lå n b oke n  ☐ ☐ Bättre överblick på pengarna

☐ Annat: ________________________________

3. Varför använder du endast kort? Svara endast om du svarade på alternativ 4 på 
fråga 1.

 ☐ Lätt hanterligt ☐ Tryggare med pengar på kortet

☐ Bättre överblick på pengarna ☐ Jobbigt med kontanter 

☐ Annat: _________________________________

4. Finns det inköp ni bara kan göra med kontanter respektive kort? Ge exempel.

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. I vilken form sparar ni pengar?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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6. Varierar betalningsmedel beroende om ni betalar till familj, bland vänner eller i 

butik, i så fall varför?

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7. Använder du av mobila tjänster? ex Bank id, Swish osv.

 ☐ Ja ☐ Nej

8. Har det uppstått tekniska problem när du exempelvis ska föra över pengar, ta ut 
pengar eller ska betala mm.

 ☐ Ja, Ge gärna ett exempel 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 ☐ Nej 

9. Hur mycket tror du att kontantbetalning kostar per transaktion?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Hur har du påverkats av att vissa banker har tagit bort manuell kontanthante-
ring?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Det har talats om att Sverige kommer bli helt kontantlöst i framtiden. Hur skulle
du reagera på detta?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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