INTE KONTANTA
MED KORT
Folkets röster om ett kontantlöst samhälle

Björn Eriksson,
Kontantupproret

“DET BEHÖVS EN DEMOKRATISK DISKUSSION”
Kontanter är inte längre ett givet val när man vill inhandla något i
Sverige. Att kunna betala med detta självklara, lagliga betalmedel har
blivit ett undantag istället för en regel, när det egentligen borde vara
tvärtom. Sveriges tidigare givna betalsystem tycks ha slagit slint.
Givetvis uppskattar vi de digitala betalmöjligheterna som tillkommit
de senaste åren. Dock får vi inte glömma bort att det finns en stor grupp
människor som drabbas hårt i och med utfasningen av kontanterna.
Ständigt möter jag människor runtom i landet som drabbas och är
olyckliga över den pågående utvecklingen. Det är unga som gamla,
föreningar, företagare, mindre verksamheter osv. Ja, listan kan göras
lång. Jag kan inte vara nog tydlig med att den här frågan bör ägas av
oss, folket. Trots det har taktpinnen hela tiden legat hos storbankerna,
drivna av sina vinstintressen.
Många önskar en demokratisk diskussion om vad som egentligen
kommer att hända med våra kontanter. Då vi ännu inte har fått se en
sådan vill jag till dess se till att människor får komma till tals, när de
som sitter på makten inte lyssnar.
Med den här skriften vill jag lyfta fram hur folket drabbas av att
kontanterna håller på att försvinna.

Björn Eriksson, Ordförande i Säkerhetsbranschen

1

2

EN PSYKOTERAPEUTS TANKAR
Jag arbetar som legitimerad psykoterapeut samt som process- och
metodhandledare inom mellanmänskliga yrkesområden. Jag är
dessutom god man och arbetsledare inom assistansverksamhet.
I ovan nämnda yrkesfält möter jag dagligen människor med nedsatt
kognitiv förmåga, såväl som hög- och välfungerande personer.
Dessa människor har av olika anledningar drabbats av diverse
svårigheter, för att nämna några: spelmissbruksproblematik,
impulskontrollsvårigheter, kraftig uttröttningsproblematik, annan
sjukdom, ålderdom, medfödda hjärnskador osv. För många av dem är
det svårt att hantera och värdera sin privata ekonomi, utan stöd i
konkretiserat och visualiserbart material – det vill säga kontanter.
Detta är likväl en demokratifråga. Vi ska, och har alla ett ansvar, att
arbeta för allas lika värde, allas rätt till värdighet och allas möjlighet till
ett självständigt liv!
Kontanter måste bibehållas, då individer av olika skäl har svårt att leva
och verka på lika villkor utan att kunna betala med faktiska mynt och
sedlar i handen.

Marie, okänd ort
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”MINA KUNDER DRABBAS”
Jag driver en livsmedelsbutik där många av våra kunder är beroende
av kontanter. Vi märker att för många äldre och funktionshindrade
personer är den digitala världen väldigt främmande. Ofta får vi hjälpa
dessa kunder då de har svårt att lära sig koder och smarta telefoner.
Dessutom krävs det ofta att de ska legitimera sig på olika banktjänster
med någon form av digital metod, vilket också försvårar för dem.
Ett annat stort problem är när bankerna inte längre tillhandahåller
kontanter till sina kunder utan hänvisar dem till butiker som vår.
Detta leder till att vi i dagsläget måste hantera stora mängder
kontanter vilket ur säkerhetssynpunkt är väldigt problematiskt.
De som inte kan betala med digitala metoder vill kunna betala med
kontanter, och då måste vi kunna erbjuda dem det i rimliga volymer.
Det kommer att bli ett problem om vi till slut blir tvungna att neka
våra kunder att handla hos oss.

Jenny Karlsson, Vara
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”HUR SKA VI GÖRA MED
VÅR FÖRENINGS KONTANTER?”
Som kassör i en liten ideell förening mejlade jag Riksbanken för att rådfråga om hur jag skulle göra för att byta ut sedlar som blir obrukbara när
nya sedlar och mynt införs. Eftersom det skulle kosta 1250 kr per år (17
% av omsättningen) att ha ett bankkonto i föreningens namn så har vi
valt att ha kassan i kontanter. Kassan används i mycket liten utsträckning
för att handla i butiker, så att ”göra sig av” med de gamla sedlarna på det
sättet är inte möjligt.
Till svar från Riksbanken får jag att det kommer att bli mycket svårt
eller nästintill omöjligt att byta ut de gamla sedlarna mot de nya.
Vidare menar Riksbanken att banker enbart erbjuder insättning på
konto. Riksbanken menar då att det enda sättet för att behålla värdet
av föreningens kontanter är att just sätta in dem på ett konto – ett
konto som föreningen alltså inte har. Riksbanken avslutar sitt svar
med att föreningen naturligtvis kan ta ut pengarna från kontot igen
om föreningen hellre vill förvara dem i form av kontanter.
Varför görs kontanter inte tillgängliga för de som använder dem?

Göran Kindlund, Stockholm
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”DEN PÅGÅENDE UTVECKLINGEN
ÄR ODEMOKRATISK”
Skälen till att jag vill ha kvar kontanter är många: ett kontant”fritt”
samhälle, med den förtäckta betydelsen “befria sig från” (som om det
rörde sig om något oönskat), är i grunden odemokratiskt, orättvist,
galet och sårbart. Jag är inte nämnvärt drabbad – ännu. Jag kan välja
att bojkotta ett kafé som inte tar kontanter och en espresso kan jag vara
utan. Men vad händer när viktiga inköp bara kan göras digitalt och
systemet säger tekniskt fel eller ur funktion?
Denna utveckling är både odemokratisk och orättvis, då den
missgynnar och slår hårt mot vissa medborgare. Utvecklingen är
galen då den ger bankerna monopol på vårt betalningsmedel, med
ensamrätt och bestämmanderätt över vår privata egendom – våra
pengar. Den är också sårbar då id-kapning och nätkriminalitet ökar.
Och så det självklara – försvinner strömtillförseln försvinner också
betalningsförmågan.
Det är hög tid att stoppa skeenden som hotar ekonomisk integritet
och rörelsefrihet!

Charlotte Krook, Tyresö
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“FUNKTIONSNEDSATTA
OCH ÄLDRE DISKRIMINERAS”
En äldre släkting stod häromdagen i kö närmare en timme på banken
för att ta ut 2 500 kronor till mat och påfyllning av busskort.
När det äntligen var hennes tur fick hon beskedet att några pengar
kunde hon inte få ut, för det här var ett kontantlöst kontor. Hon
hänvisades istället ut på gatan till en uttagsautomat. En dålig lösning,
eftersom hon inte har något bankkort.
För att använda ett kort måste man knappa in en kod med fyra
slumpmässigt sammansatta siffror. Denna kod kan vara svår nog för
en ung människa att komma ihåg. För en gammal människa med
minnessvårigheter är det omöjligt. Koden får inte heller förvaras
nedskriven tillsammans med kortet. Bankkort och uttagsautomat är
alltså en omöjlig lösning.
Min släkting har sedan barnsben satt in sina besparingar på banken. När
hon blev kund hos dem ingick man ett avtal om att banken på begäran
skulle betala ut besparingarna i kontant form. Nu tycks banken ensidigt
ha ändrat villkoren, utan att ens meddela spararen. Sådana ändringar är
inte möjliga i andra sammanhang. Man ska inte behöva skaffa ett
bankkort med tillhörande kod, som man inte kan hantera på ett säkert
sätt, för att gå ut på gatan och försöka hämta ut sedlar med de risker
det innebär.
Den indragna kontanthanteringen innebär en direkt diskriminering
av äldre och funktionsnedsatta!

Sven Lundberg, Linköping
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“VI MÅSTE KUNNA HA MÖJLIGHET ATT VÄLJA”
Min far är 89 år och har dålig syn och min mor är 91 år. Båda är
orörliga och ovana med datorer. De har hemhjälp två gånger i
veckan med bl.a. inköp av mat. De vill inte lämna ut bankkort och
kod till olika personer från hemhjälpen (vem vill det?). Då återstår
endast kontanter.
Min bror som är 59 år använder inte dator alls och han har ingen
smartphone. Då återstår också endast kontanter. Våra sedlar och
mynt är giltiga betalmedel i Sverige. Hur det kan vara tillåtet för
banker att inte hantera kontanter övergår mitt förstånd, tvärtom
så borde det vara förbjudet. Själv använder jag sällan kontanter,
men jag kan välja till skillnad från mina föräldrar.

Björn Lindström, Tyresö
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“GÅR STÄNDIGT MED ETT
KILO MYNT I HANDVÄSKAN”
Som privatperson har jag sällan några problem med kontanter
men som kassör i flera föreningar har jag stora problem. Vid vårt
senioruniversitet i Örnsköldsvik tar vi 50 kr vid föreläsningar.
Om det kommer 400 personer kan man inte ta betalt med kort
eftersom det tar alldeles för lång tid. Swish har några enstaka,
men det absolut enklaste är att ta betalt med kontanter. Fram till
för en månad sen kunde jag sätta in pengarna på banken, men
det går inte längre. Därför går jag ständigt runt med ett kilo
mynt i handväskan.
Samma problem har jag som kassör i vår gästhamn i Nordingrå.
Där betalar ungefär hälften med Swish, men övriga, t.ex. alla
utländska gäster betalar kontant. Vi har inte heller råd att ha någon
anställd som kan gå runt och ta betalt med kort. Nu har dessutom
den närmsta banken slutat att ta emot kontanter. Därför måste jag
åka över tre mil för att kunna lämna in pengarna. Jag känner mig
helt maktlös.

Eva Mörtberg, Örnsköldsvik
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”BARNEN KAN FÅ PROBLEM I FRAMTIDEN”
Jag ser det som ett problem att allt fler styrs mot att enbart använda
betalkort. Vi får ett sårbart samhälle utan kontanter. Bankerna gör
allt i sin makt för att slippa kontanthanteringen och kommer att göra
stora vinster på att våra sedlar och mynt försvinner. Det måste finnas
ett alternativ till digitala betaltjänster och det borde vara upp till den
som äger pengarna att själv välja sitt betalmedel.
Jag driver en tobaksaffär och har med åren sett hur användningen av
kontanterna minskar. Det är många barn och ungdomar som handlar
saker som godis, glass och läsk och allt fler av dem använder kort. Många kan inte räkna ordentligt, har sämre koll på pengars värde, och alltför
ofta vet de inte hur mycket pengar de har på kontot. Om de inte lär
sig hur man förhåller sig till pengars värde kan det bli ett problem
för dem i framtiden.
För köp under hundralappen är det smidigare med kontanter för vår
del. Kontanter uppfattas tyvärr som något ineffektivt och krångligt i
Sverige idag. Vi behöver få bättre inställning och värdesätta kontanter
så som det görs i exempelvis Tyskland eller i andra delar av Europa.

Sedat Dogru, Skogås
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”OMÖJLIGT ATT BETALA I SKÄRGÅRDEN”
Besökte nyligen Örskär (nordligaste ön i Stockholms skärgård)
och skulle betala överfarten till vandrarhemspersonalen där.
Kontanter kunde inte tas emot eftersom vandrarhemmet inte har
någon möjlighet att sätta in kontanter annat än i Stockholm,
ca 15 mil bort.
Alla som kommer dit i tron att man kan betala överfart,
övernattning, fika etc. med kontanter, och som inte har med sig
(eller saknar) kreditkort, får stora problem. Liksom de som
driver vandrarhemmet. Jag anser att det enda rätta är att ålägga
bankerna att hantera kontanter – på alla bankkontor!

Anders Arfwedson, Stockholm

19

“MÅSTE JAG LÄMNA UT MITT KORT
OCH MIN KOD TILL PERSONALEN?”
Jag är pensionär som än så länge kan hantera uttagsautomater. Men
vad händer när min syn försämras eller minnet sviktar? Ska jag alltid
ha någon som kan hjälpa mig? Då måste man ju lämna ut sin kod.
Vad händer om man hamnar på lasarettet och vill köpa lite godis
t.ex. av en vagn som går runt på avdelningen? Måste jag be personalen
att gå till kiosken med mitt kort och koden? Vad kan då hända?
Det finns faktiskt oärliga människor.
Sen måste vi tänka på våra barn. Du kan inte begära att ett barn ska
ha ett bankkort. Hur ska de lära sig pengars värde, om de inte har de
i händerna? Det finns inte något bättre sätt än att ha pengarna i
handen för att förstå vad pengarna räcker till. Bankerna ger ju ut
förslag på vad som är en lämplig vecko- eller månadspeng till
våra barn och ungdomar.
Bankernas försvar är risken för rån. Men hur är det för oss vanliga
dödliga? Hur ska en gammal människa eller för den delen våra
barn kunna försvara sig mot rån vid bankomaten? Måste det
inträffa dödsfall och misshandel innan bankerna agerar? Bankerna
har större möjligheter att försvara sig. Det finns ju övervakningskameror som kan installeras inne på banken. Vilka är viktigast att
försvara, bankerna eller människorna?

Kerstin Holmberg, okänd ort

20

21

Allt fler känner sig maktlösa när kontanterna försvinner
och vardagen inte längre fungerar. Många är frustrerade över
att samhället med storbankerna i spetsen gör allt för att kontanter
ska vara så dyra och krångliga som möjligt att använda. Digitala
lösningar fungerar inte överallt och alla vill inte heller se en
utveckling där pengar bara finns i digital form. Vad händer då
med säkerheten och integriteten? Det är en fråga som allt fler
ställer sig.
Kontantupproret får dagligen höra berättelser från människor
som drabbas och är olyckliga över utvecklingen. I denna skrift
har vi samlat ett axplock av dessa berättelser.

Kontantupproret är ett ideellt, löst sammansatt nätverk av
organisationer som värnar om kontanterna. Kontantupprorets
initiativtagare är Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen,
även ordförande i Riksidrottsförbundet, f.d. rikspolischef och
landshövding i Östergötlands län.
Läs mer på www.kontantupproret.se

