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Sammanfattning 
 

Titel: Människors inställning till kontantavvecklingen 
Författare:  Ludwig Ekström, David Johansson och Jean Paul Lamartine 
Handledare: Jonas Bjälesjö 
Examinator:  Frederic Bill 
Kurs: Kandidatexamensarbete 15 hp i företagsekonomi, Enterprising & Business 
Development-programmet. 
 
Studiens syfte var att skapa förståelse hur kontantavvecklingen påverkar samhälleliga 
föreställningar kring integritet. Vi ville undersöka människors inställningar till den rådande 
kontantavvecklingen i Sverige från ett integritetsperspektiv.  
 
Metoden som användes var kvalitativ och det empiriska materialet samlades in genom att 
genomföra en fokusgrupp med studenter och tre semi-strukturerade intervjuer med branscher 
som vi valde ut efter deras olika arbetssätt med kontanter och digitala betalningsmedel. I 
studien deltog fem studenter, en butikschef för dagligvaruhandel, en ekonomisk rådgivare 
inom bankbranschen samt tre utredare på Riksbanken. Resultatet analyserades med en 
teoretisk grund baserat på Georg Simmels verk “The philosophy of money” och annan 
socioekonomisk forskning  med fokus på begreppen värde, makt, och integritet.  
 
Resultaten visade att människor i det svenska samhället är medvetna och till viss del oroade 
av utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle. Fördelar som uppmärksammades var mindre 
risk för rån i banker och butiker, mindre miljöpåverkan av transporter av kontanter, enklare 
betalning för konsumenten och bättre lönsamhet för kortbetalningar för företagen samt att det 
försvåras att spendera svarta pengar i samhället. De negativa aspekterna av ett kontantfritt 
samhälle som togs upp var problemen som uppstår för utsatta grupper i samhället som är mer 
beroende av kontanter, en rädsla för att utvecklingen går för fort och att samhället blir mer 
sårbart när infrastrukturen förlitar sig på att de digitala betalningssätten fungerar även i 
krissituation då systemet får en inneboende “single point of failure”.  De integritetsaspekter 
som människorna resonerade kring visade att samhället är medvetet om riskerna med digitala 
betalningssätt, men att fördelarna med dessa vägde upp de potentiellt negativa, och att det 
finns ett starkt förtroende för att myndigheter och företag i Sverige inte missbrukar sin 
ställning när det kommer till privatpersoners integritet.  
 
 
Nyckelord: Pengar, värde, makt, integritet, kort, kontant, betalningssätt, kryptovalutor. 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to create understanding about how the reduction of cash affects 
societal ideas about integrity. We wanted to research human attitudes to the ongoing 
reduction of cash use in Sweden from a integrity perspective. 
 
The method used was a qualitative approach and the empirical data was collected using a 
focus group with students and three semi structured interviews in different branches of 
industry based on their way of working with and handling cash. Participating in the study was 
five students, a store manager in the grocery store business, an economic advisor at a bank 
and three investigators at the Swedish central bank. The result was analyzed using a 
theoretical foundation based on Georg Simmel’s work “The philosophy of money” and other 
socioeconomic research with a focus on the terms value, power and integrity. 
 
The results showed that people in the swedish society are aware and partially wary of the 
development towards a cash free society. Advantages that were illuminated was a reduced 
risk of robbery towards banks and businesses, less environmental effects due to reduced 
transportation and handling of cash, easier payments for consumers and increased 
profitability of card payments for businesses and a increased difficulty of usage of “black” 
money within the society. Negative aspects that were brought up were the issues of 
vulnerable groups in society that rely on cash, a fear that the development is moving too fast 
and that the society will be increasingly vulnerable when the payment infrastucrure relies on 
a single point of failure. The integrity aspects that the people in the study discussed showed 
that society is aware of the risks surrounding digital payments, but that the advantages 
outweigh the potential negatives, and that there is a strong trust in institutions and businesses 
in Sweden to not exploit their positions when it comes to the integrity of private individuals.  
 
Keywords: Money, Value, Power, Integrity, Card payment, Cash payment, Payments, 
Cryptocurrencies.   
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1.0 Inledning
 

Studien kommer att inledningsvis beröra tankar och manifestationer om värde och pengar 
som myntades av Simmel för att sedan presentera fenomenet personlig integritet som följd av 
ett samhälle som går mot en kontantlöst utveckling.  
 

 

1.1 Bakgrund 

 
“Money derives its content from its value; it is value turned into a substance, the value of 

things without the things themselves.” 
 (Simmel, 2004, s.119). 

 
Pengar beskrivs av den tyske sociologen och filosofen Simmel (2004) som en autonom 
manifestation av transaktionsförhållandet. Oavsett ursprung har pengar alltid utvecklats från 
en tidigare manifestation av värden som har format varenda del av överförbara objekt i ett 
och samma objekt. Pengar har definierats som ett abstrakt värde. I visuella termer är pengar 
den substans som ger konkret form åt det abstrakta ekonomiska värdet och är därmed 
representationen av abstrakt värde. Pengar är endast något som är värdefullt, och ekonomiskt 
värde innebär att det är överförbart mot något annat. Pengar är bryggan mellan det förnuftiga 
och det formella och pengar begränsar verkligheten till en linjär uppfattning av värde, vilket 
gör den greppbar för oss samt återvänder oss till verkligheten när vi exempelvis blir tvungna 
att anta olika valutor utomlands. 
  
Kontanter har varit det mest använda betalningssättet under en mycket lång tid, men är ett 
relativt nytt fenomen sett till människans historia där den första uppståndelsen av pengar 
uppkom för ungefär 2700 år sen. Innan detta hade byteshandel mellan människor varit det 
vanligaste utbytet av värde, men det var inte alltid som detta system fungerade då alla tjänster 
inte kunde återgäldas, och därför utvecklades med tiden ett annat typ av system där resurser 
som parterna värderade ersatte löften om gentjänster, och det är härigenom som 
betalningsekonomin blev ett faktum (Hofgaard Eikre, 2018). 
 
Georg Simmel skrev redan år 1900 i boken The Philosophy Of Money att funktionen av 
materiella pengar som mynt eller papper i grunden är en föråldrad kvarleva, något som 
pengar inte behöver för att det ska fungera som symbol. Den fysiska instansen är vilseledande 
och bekräftar den helt abstrakta, helt generiska och väldigt varierande funktionen av pengar 
(Simmel, 2014). Christensen, Daugaard och Poul (2014) menar att historiska 
maktförhållanden utmanas av nyfunna intressen där förändring sker i olika takter beroende på 
styrkan av de önskningar som kommer till uttryck. Makt, menar författarna, är något som är 
nödvändigt eftersom grupper i samhällen och organisationer utvecklas bara vid aktörers 
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initiativtagande. Makt är även oundvikligt i alla sociala samspel då sociala system fungerar 
genom en ömsesidig påverkan. 
 
När människor lever på existensnivå har pengar liten nytta, eftersom varje person endast 
producerar de den själv behöver. Initialt representerade pengar det tillförda värdet av en vara 
när en producent bytte bort sitt överflöd istället för att konsumera det själv. När produktionen 
och byteshandeln ökade gick pengar över till att representera samhällets kraft att producera 
och byta en bred mängd av varor och tjänster. I takt med att samhället sedan blev mer 
komplext och integrerat blev pengar en representation av förmågan att utbyta en form av 
social makt (produktion, politisk, utbildning, social, transport, kommunikation och 
underhållning) till en annan form. Därmed utvecklades pengar till en generaliserad symbol 
för all form av social makt och ett medel för överföringar av en form av makt till en annan. 
Produktion, utbyte, bankväsen, finansiering, regering, transportering, kommunikation och 
utbildning formar tillsammans element av den integrerade sociala organisationen som är 
grunden för allt välstånd och all makt. Nutida försök att separera den finansiella världen från 
den politiska visar hur tätt sammanflätade ekonomin och politiken har blivit (Ahrne & 
Swedberg, 2002). 
 
Karlsson och Torgnysson (2014) satte frågan om kort eller kontanter i fokus och genomförde 
en studie om bankernas och kundernas syn på borttagandet av manuella kontanttransaktioner. 
I studien framkom det att bankerna i Kalmar gjort medvetna försök att minska 
kontanthanteringen på grund av den minskade efterfrågan på kontanter som betalningsmedel. 
Detta är även en fråga som Hoang, Nguyen och Nguyen (2018) lyfter fram som ett av de mest 
relevanta ämnen som ett modernt samhälle ställer sig inför framtiden. Författarna menar att 
den stora användbarheten kring mobila betalningar finns vid dess ökade bekvämlighet som 
tillkommer med att slippa ödsla tid och energi på transaktioner som modern teknik kan lösa 
snabbt och effektivt.  
 
Carlsson och Johansson (2012) menar dock att de diverse digitala kommersiella aktiviteterna 
istället kan hota vår personliga integritet. I och med e-handelns utveckling under senare tid 
har företagen lärt sig att framställa mer sofistikerade och komplexa kartläggningar av sina 
konsumenter. Detta kan röra sig till allt från vad som kan framstå som en harmlös 
identifiering av kunders köpvanor till att använda insamlad information för rent kriminella 
aktiviteter. Information på internet har alltjämt fått ett ekonomiskt värde. Vill en person ta del 
av informationen som en viss internetsajt vill förmedla måste kunden i många fall välja om 
denne vill betala med sin tid och därmed exponeras av reklamannonser, eller betala för 
premiumtjänster och lita på att företaget hanterar personens betaluppgifter på ett värdigt sätt. 
Genom kunskap samt förmågan att påverka medier som förmågan att skapa allianser utan att 
behöva tillgång till egendom eller kapital, har det blivit enklare att uppnå målsättningar idag. 
Detta har även lett till mer komplexa och dynamiska maktförhållanden (Christensen, 
Daugaard och Poul, 2014). 
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Personlig integritet beskrivs av Carlsson och Johansson (2012) som ett komplext begrepp 
som förknippas med människovärde, stolthet och självkänsla. Begreppet, menar författarna, 
har kommit att bli särskilt relevant i samband med 11 september 2001 och skyddet från 
global terrorism. De frågor som uppstår i samband med detta är exempelvis om en regering 
har rätten att skydda sina invånare från angrepp från utlandet på bekostnad av att övervaka 
sina invånares personliga liv, eller sedan om ett företag ska få hantera konflikten av önskad 
eller oönskad insamling av personlig information för att förbättra användarupplevelsen eller 
skräddarsy kommersiella budskap (Carlsson & Johansson, 2012). 
 
Carlsson och Johansson (2012) menar att fenomenet personlig integritet kan definieras som 
rätten att få bli lämnad ifred och behovet att kontrollera personlig information har en historisk 
grund. Författarna menar att redan I tidiga religiösa skrifter såsom bibeln och koranen 
beskrevs behovet och rätten att bli lämnad i fred från en övermakt. I antika Grekland 
påpekade Aristoteles skillnaden mellan privat sfär och det offentliga rummet. Detta tankesätt 
utvecklades av den juridiska världen där Warren och Brandeis år 1890 myntade definitionen 
att rätten till ett privatliv är detsamma som rätten att bli lämnad ifred. 

  
Personlig integritet har alltså varit relevant för hela mänsklighetens kultur så länge vi kan 
minnas. Carlsson och Johansson (2012) exemplifierar att 30 år innan internets uppkomst 
tolkade professoren i offentlig rätt Alan Westin år 1968 att personlig integritet är individens, 
gruppens eller organisationens krav att själv bestämma när, hur och i vilken omfattning 
information om dem kommuniceras till andra.  
 

“Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller 
korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och 

en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp”.  
Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (Förenta nationerna, 

2015). 
 

 

 

  

8 



 

1.2 Problemdiskussion 

Simmel (2004) beskrev att den antika världen skiljer sig från exempelvis den moderna genom 
det faktum att det är endast i senare tid där det utvecklades ett omfattande och förståeligt 
koncept av egot, som är ett resultat och “problemet” med frihet. Det ekonomiska värdet 
beskrivs som objektifieringen av det subjektiva värdet, där personens medvetandet håller sig 
exklusivt till strävandet av att bli tillfredsställd. Våra önskningar lägger vikt på det vi ännu ej 
tillhandahåller och vi önskar objekt endast om de inte kommer omedelbart. Tillfredsställelse 
kräver alltså en viss ogenomtränglighet och det kräver distans. 
 
I det komplexa och moderna samhället blir autenticitet problematiskt eftersom kritik blir som 
menyn för dagen. Alexander (2011) förklarar att politiska opponenter letar ständigt efter sätt 
att ifrågasätta sina motparter och deras påståenden i försök att visa dessa vara falska för att 
lyfta fram sina egna ideologier. Författaren vidareutvecklar och menar att makt medverkar i 
själva uppbyggandet av social prestanda där bildningar av nya varianter sker kontinuerligt. 
 
Vi lever i ett samhälle där hanteringen av kontanter har avtagit allt mer med åren, där Sverige 
är ett av de ledande länderna med dess avskaffning. Allt fler banker väljer att ta bort 
kontanthanteringen på deras kontor, likaså butiker som i allt större utsträckning väljer att 
reducera kontanthanteringen (Yousuf, 2015). Enligt Arvidsson (2013) kan Sverige bli helt 
kontantlöst före 2030. Kostnaden för kontanthantering är dyr och utvecklingen i 
digitaliseringen öppnar möjligheter för att kontanter i fysisk form inom en snar framtid 
kommer att försvinna. Men vad finns det för för- och nackdelar med ett kontantlöst samhälle? 
 
Tuvhag och Alestig lyfte i en artikel från 2013 fram farorna med ett kontantlöst samhälle. Det 
stora motargumentet för att inte införa detta ansågs exempelvis vara bristande beredskap till 
att hantera ett storskaligt strömavbrott. Ett samhälle som är helt beroende av digital hantering 
vore mindre robust och det skulle hämma landsbygden. Den kontantfria utvecklingen börjar 
dock kännas allt mer oundviklig. Enligt Westin (2017) i en artikel från Aftonbladet kommer 
handlarna sluta att gynnas av kontanthandel i mars 2023 och år 2025 kommer all 
kontantmottagning att stoppas. 
 
Statistik från Riksbanken visar på hur kortbetalning är en betalningsform som fortsätter att 
växa i Sverige samtidigt som mängden uttagsautomater minskar. Den totala penningmängden 
i korttransaktionerna fortsätter även att öka i takt med att allt fler väljer kort framför kontanter 
(Sveriges Riksbank, 2016). Samtidigt visar annan statistik från Europeiska centralbanken att 
antalet bedrägerier där bedragaren har kommit över kortinformation, men inte det fysiska 
kortet, står för de flesta kortbedrägerierna. Ett argument som förekommer som fördel med det 
kontantlösa samhället är att det skulle vara säkrare eftersom risken för rån reduceras, 
samtidigt som vi ser i Europeiska unionen att mängden phishing (lura innehavare av 
bankkonton för att komma över inloggningsinformation) och andra bedrägeriförsök ökar 
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(ECB, 2015). I en framtid där risken att utsättas för bedrägeri kring känslig information ökar, 
vad blir då konsekvenserna för samhället? 
 
Carlsson och Johansson (2012) nämner banker som den bransch med längst erfarenhet av att 
datorisera sin verksamhet och sträva efter ett samhälle med mer kontantlösa lösningar. Frågan 
som uppstår, enligt forskarna till studien, är om drivkraften för att utveckla ett kontantlöst 
samhälle är en önskan av en utopisk världsbild som banker och företag vill uppnå. Kan 
drivkraften till detta scenario vara kopplat till Simmels tolkning av egoistisk önskan som 
nämndes i kapitlets inledning? Där riskerna göms undan i jakten på slutmålet och 
resonemanget tenderar till att luta åt “vi ska för att vi kan”, undrar författarna till studien. 
 
Organisationer uppfattar Christensen, Daugaard och Poul (2014) som ett intressefält där 
aktörer finns som vill tillgodose sina intressen. Detta innebär inte att konflikter är ett konstant 
faktum, lika många intressekonflikter är fredliga. Författarna vidareutvecklar och menar att 
det finns tre olika maktkategorier. Det ena är substantiell och kopplat till resurser hos 
aktörerna. Det andra är relationell och berör utvecklingen av maktfenomen genom sociala 
samspel. Slutligen finns institutionell makt som har att göra med lagar, regler och normer 
som anger ramarna för vilket beteende som är möjligt.  
 

”Individuals, organizations , and parties moved ’instinctively’ to hide their actions into the 
background culture in a lively and compelling manner, working to create an impression of 

sincerity and authenticity rather than one of calculation and artificiality, to achieve 
verisimilitude”. 

 (Alexander 2011, s.7) 
 
Carlsson och Johansson (2012) nämner George Orwells bok 1984 från året 1949 som 
exempel för hur författaren till bokens visioner idag är tekniskt genomförbara gällande 
möjligheten att kunna avlyssna och videoövervaka. Genom modern teknik som kräver 
konstant uppkoppling underlättas övervakningen av ens aktiviteter och insamlingen av ens 
personliga data. När internet blir allt mer integrerat i samhället ökar möjligheten att få en 
samlad bild av våra liv.  
 
I en studie av anonymiserad metadata från tre månaders korttransaktioner från 1.1 miljoner 
människor kunde De Montjoye, Radaelli, Sing och Pentland (2015) identifiera 90 procent. av 
människorna i studien. Även fast namn, adresser och annan information som direkt kopplade 
ägaren av kreditkortet från datan som behandlades var anonym lyckades författarna ta reda på 
den informationen om de kände till platsen och datumet på så lite som fyra transaktioner. 
Detta skedde genom att jämföra metadatan från korttransaktionerna med öppen data och 
metadata från olika webbtjänster, såsom Twitter, Facebook och Netflix. Att känna till priset 
på en transaktion höjde sannolikheten att kortägaren skulle bli identifierad med 22 procent. 
Kvinnor var även troligare att identifiera då de sannolikt hade ett bredare och mer unikt 
handelsmönster (De Montjoye, Radaelli, Sing & Pentland, 2015). Detta belyser risken med 
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det digitala samhällets generering av information och metadata, och riskerna som kvarstår 
även när data har “skrubbats” från personlig information för att säljas till tredje part. 
 
Problematiken som uppstår blir frågan om personlig integritet. Att skydda människors 
privatliv digitalt är problematiskt trots lagstiftningar då internet saknar ett tydligt ägandeskap 
samt en gemensam lagstiftning som alla länder och dess användare av tjänster förhåller sig 
till (Carlsson & Johansson, 2012). Personlig integritet blir ofta en intressekonflikt mellan 
individer, samhället, myndigheter och företag. Forskarna för denna studie anser därmed att 
uppdraget med uppsatsen blir att studera personers åsikter kring fenomenet för att sedan 
identifiera samt analysera risker och möjligheter som uppstår vid ett kontantlöst samhälle.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur kontantavvecklingen påverkar 
samhälleliga föreställningar kring integritet. 

1.4 Problemformulering 

● Hur resonerar människor kring integritet i ett kontantlöst samhälle? 
 

● Vad finns det för upplevda fördelar respektive nackdelar med ett kontantlöst samhälle 
och hur påverkar det synen på integritet? 
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2.0 Teori
 

I detta teorikapitel kommer den teoretiska grunden för rapporten att läggas och kapitlet går 
efter en kronologi som startar med Simmels verk “The philosophy of money” som utformar 
tankar om relationen mellan värde och pengar följt av vad fenomenet makt och social makt 
innebär. Slutligen undersöks hur den moderna penningekonomin ser ut och kapitlet avslutas 
med digital sårbarhet och de alternativa valutor som uppstår i samband med 
kontantavvecklingen. 

 
 

2.1 Filosofin om värde och pengar - Georg Simmel 

Följande kapitel är en samling av filosofen samt sociologen Georg Simmels tankar kring 
värde och pengar. Valet att använda Simmel är befogad då hans bok går djupgående in på vad 
fenomenen innebär samt att den har utgjort teoretisk grund till mycket litteratur som berör 
samma ämne. 
 
Naturen erbjuder oss objekt som vi vid ett första skede värderar högt men som vi sedan 
förkastar vid ett senare tillfälle. Den tillfälliga harmonin mellan serier som komponenter samt 
realiseringen genom serier av efterfrågan härledd från serier av värde visar att det saknas ett 
logiskt förhållande mellan parterna. Trots att vi kan vara medvetna om samma livserfarenhet 
som både verkligt och värdefullt så besitter erfarenhet annorlunda meningar hos olika 
människor. Värde är ett tillägg till den helt beslutna och objektiva varelsen. Kännedomen 
kring konceptet är inte medfött utan kommer från en helt annan källa, som skugga från ljus. 
Värde inom konceptuella termer är endast världen sedd från en viss utsiktspunkt och vi 
besitter därmed inte något helhetsperspektiv (Simmel, 2004).  1

 
Värdet härstammar från det innehåll av nöje som ett objekt besitter och med det står emot 
subjektet som bildar en önskan som endast kan uppnås genom erövringen av avstånd, hinder 
och svårigheter. Objekt värderas högt om de är svåråtkomliga och motstår vår önskan att 
inneha dem. Värdet utvecklas genom ökningen av distansen mellan konsumenten och 
föremålet. Simmel menar att den verkliga förmågan att åtnjuta ett objekt sitter i dess estetiska 
värde och inte hur ett föremål stimulerar ens sinnen. Estetiken, som vilket annat värde, är 
dock inte en del av själva objektet utan är en projektering av våra känslor. Det besitter i 
egenheten att uppfatta projekteringen som fullständig (Simmel, 2004).  
 
Ekonomisk aktivitet etablerar en distans för att överkomma den. Tillbakadragande och 
annalkande kompletterar varann och är två sidor av våran relation till objekt som vi subjektivt 
önskar och objektifierar dess värde. För att den ursprungliga önskan ska återuppstå måste vi 
distansera oss från objektet. Det dualistiska tänket kring önskan och att det endast kan uppstå 

1 Detta är en reviderad version av den avlidne Simmels original The Philosophy of Money från 1900 
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ur distans härrör från Platon. Behovet av att offra, vetskapen att tillfredsställelsen av önskan 
har ett pris beskriver Simmel (2004) som en intensifiering av äktenskapet. 
  
Allt som existerar är föremål för lagar. Normer är former av relativitet som bildas bland 
människor och ger form till de konkreta fenomenen av verkligheten. Pengar enligt Simmel 
(2004) representerar abstrakt värde och uttrycker endast sakers relativitet som utgör värde. 
Pengar agerar som den stabila polen och finns som kontrast till objektets eviga rörelser, 
fluktuationer och beräkningar av objekten. Pengars värde blir beroende av utbud och 
efterfrågan; tillverkningskostnaderna har dock en liten inverkan på dess värde. Pengarna mäts 
av de varor mot vilka det utbyts, vilket också kan vara pengar själva. Ett lands penningvärde 
blir även värdet för pengarna i ett annat land, vilket framgår av valutatransaktioner. Pengar är 
därmed en normativ idé som lyder de normer som de representerar. Det som mäts som värde 
är inte pengar utan objekten, pengarna är bara uttrycket av värde, och prisförändringar 
innebär en förändring av deras relationer mellan varandra. Pengar i dess rena funktion har 
inte ändrat sitt värde; men en större eller mindre mängd pengar återspeglar själva 
förändringen där pengar abstraheras från sina representanter och antar en självständig 
uttrycksform. Eftersom pengar står mellan enskilda objekt och i lika relation med var och en 
av dem, måste den vara helt neutral (Simmel, 2004). 
 
Pengarnas förmåga att ersätta varje ekonomiskt värde, menar Simmel (2004), garanterar 
kontinuiteten i serien av ekonomiska händelser. Genom att ge pengar för ett objekt som 
någon vill konsumera fylls klyftan i värderörelsen som resulterar i eller skulle resulterat i 
konsumtion. Författaren beskriver att de primitiva former för utbyte av ägodelar som gåvor 
och rån inte tillåter något komplement av kontinuitet. Pengar kan kompensera för det ojämna 
som existerar i varje förhandlingssystem och kan ingå tillräckligt i relationerna som bildar 
ekonomins kontinuitet eftersom det inte är annat än förhållandet mellan ekonomiska värden. 
Pengarnas betydelse visar sig empiriskt som stabilisering av värde, som en följd av dess 
utbytbarhet och brist på specifika egenskaper vilket anses vara den bästa och mest 
användbara funktionen med pengar. Simmel använder sig av filosofen Immanuel Kants 
tankesätt som beskriver pengar som en kategorisk och abstrakt form för konkret och 
förnuftigt innehåll. I utvecklingen blir pengar mer generisk, mindre tagbar och mer 
konceptuell. Ju större pengarnas roll blir i koncentrerande värden, vilket sker både genom 
ökningen i kvantitet samt en utökning av dess funktion till fler objekt samt sammanföring av 
fler diverse värden i denna form, desto mindre kommer pengarna att behöva anknytas till 
materiell substans (Simmel, 2004). 
  
De privata företagens verksamhet som är anknutet till pengar främjar det sociala intresset av 
produktion och konsumtion av varor så länge de bara fortsätter att sträva efter det. Poängen 
med pengar är precis som politiska ideal, inte att erbjuda något definitivt slutmål, utan att 
möjliggöra särskilda processer. Pengar är dock svårare att förstå än politiska ideal eftersom 
de inte har något begreppsmässigt ideal. Pengar är bara ren utbytbarhet, förmågan att flytta 
mellan alla värdesystem (Simmel, 2004). 
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Simmel (2004) menar att trots att pengar utan egentligt värde skulle vara den bästa formen av 
utbyte i en social order, är den mest tillfredsställande formen av pengar det som är bundet till 
materiell substans. Detta villkor innebär dock inte en avvikelse från den ständiga trenden mot 
omvandling av pengar till en ren symbolisk representant för dess väsentliga funktion. 
Författaren menar dock att rörelsen från de specifika individuella egenskaper till en mer 
formell struktur hotar att så småningom koppla bort oss från världsliga frågor helt och hållet. 
Vi riskerar att hamna i en endaste form som brister innehåll, vilket i sin tur resulterar i en 
inställning av allmänt ointresse (Simmel, 2004). 
 

“Our original, untutored interest in phenomena usually comprehends them as 
undifferentiated wholes. They confront us as a unity of form and content, and our valuations 
are bound to the form because it is the form of this specific content, to the content because it 

is the content of this specific form. In higher stages of development these elements are 
separated and the function as pure form is appreciated in specific ways. The diverse contents 
of these forms are often treated as irrelevant. Thus, for instance, we appreciate the religious 

mood while being indifferent to the dogmatic content.” 
 (Simmel, 2004, s.201) 

 

2.2 Makt som fenomen 

Makt som begrepp är centralt för att förstå antingen företagets eller samhällets funktion där 
olika maktformer utgör olika villkor menar Christensen, Daugaard och Poul (2014). 
Författarna anser dock att begreppet är oprecist eftersom det innefattar många olika former av 
maktutövningar. Författarna ser istället makt som en abstraktion, precis som begrepp som 
ledarskap och organisationskultur. Makt kan inte heller ses som konkret tagbar yttring, istället 
kan det ses som ett uttryck för fenomen som upprätthåller eller förändrar mänskliga relationer 
samt strukturer.  
 

”Wars are won not only on battlefields but in hearts and minds”  
(Alexander, 2011, s.4) 

 
Alexander (2011) använder sig i sin bok av sociologen, nationalekonomen samt filosofen 
Max Webers insikt kring makt. Weber menar att makt är ofta något som utlöses. Makt 
innebär även dels förmågan att utföra en önskan mot viljan av andra samt förmågan att 
monopolisera medlen till våld. Axelsson och Qvarsebo (2017) använder sig istället av 
filosofen och sociologen Foucault som inspirationskälla vid talan om makt. Som begrepp 
anser de att makt kan beskrivas som ett sätt att tala om samt beskriva saker, relationer och 
händelser, likt ett språkspel. Makt innebär även förmågan att styra och kontrollera som i sin 
tur kan såväl begränsa och reglera som frigöra och möjliggöra.  
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För att urskilja sig från Webers grundtankar väljer Alexander (2011) att urskilja kultur från 
makt. Med kultur menar författaren att det innefattar något internt och subjektivt, medan 
makt handlar om externalisering och en objektiv överenskommelse. Just kultur och makt är 
överallt, politiker vinner sin makt genom övertalan och få folk att tro på ens ord genom 
användningen av symboliska representationer av olika faktorer som exempelvis hopp, tro, 
drömmar och skräck. Foucault använde sig enligt Axelsson och Qvarsebo (2017) av 
meningen ”conduire des conduites” (the conduct of conduct inom engelskan) för att beskriva 
makt. Författarna menar dock att det är svårt att översätta meningen direkt till svenskan. Makt 
som verksamhet, styr eller reglerar. ”To conduct” innebär i det här fallet att leda eller influera 
genom att dirigera. Exempelvis en dirigent som ska leda en orkest, det som regleras är alltså 
människors uppförande eller beteende. Praktiseringen av makt behöver inte vara direkt 
nedifrån/uppifrån, utan det kan även vara mer indirekt influens eller dirigering till aktivt 
medvetande som slutmål. Makt kan alltså göra den personliga friheten till sin bas och kan 
därmed vara något vi för med oss själva (Axelsson & Qvarsebo, 2017). 
 
Milqvist (1971) skrev i boken I kamp för en idé om hur konsumenter kategoriseras där denne 
jämförde om marknaden styrs av köpbeslut kontra marknadsföring: 
Den första myten beskrev författaren som den klassiska ekonomins idealbild. I detta ideal så 
talas det om att låta den fria konkurrensen härja. Det är konsumenten som avgör efterfrågan 
och därmed företagens öde, all strävan i näringslivet är fokuserat på konsumenter. 
 
Den andra myten beskrev författaren som den nya vänsterns syn på marknaden. Denna myt 
gick ut på tilltron att konsumenternas fria val inte existerar utan vi är alla indoktrinerade av 
marknadsförare och agerar marionetter för marknaden. Genom reklamens påverkan köper vi 
sådant vi egentligen inte har något behov av samt luras att bli missnöjda med faktiska bra 
saker vi redan har för att anta nästa trend. 
 
Ytterligare en myt är en alternativ version av föregående myt, nämligen marknadsförarnas 
reklambild. Marknadsföringen lyfts fram som handelns samt företagens viktigaste funktion. 
Det viktiga är inte en objektiv kvalitetsbedömning utan att varan förses med speciella drag 
som går att dramatisera för konsumenten, produkten är tänkt att erbjuda en ”image” för den 
som använder den (Milqvist, 1971). 
 
Christensen, Daugaard och Poul (2014) har filosofen, historiken samt författaren 
Machiavellis tankar och främst hans skrift “fursten” som grund till tankar om makt och 
ledarskap där bägge begrepp ses som två sidor av samma sak. Ledarskap ses som en funktion 
som kan utföras av en eller flera personer som kan vara formellt som informellt satta. 
Ledarskap är relaterat till sociala samspel mellan aktörer eftersom olika aktörer visar olika 
ledarskapsstilar och begreppet ses därmed som situationsbestämt. Författarna ser fenomenet 
som fortlöpande och synliggörande där användandet och utvecklingen av ett 
handlingsutrymme för ledningen att förflytta organisationer i önskad riktning. Att synliggöra 
ett dynamiskt och påverkbart handlingsutrymme handlar om att offensivt påverka 
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handlingsmöjligheterna i önskad riktning, detta innebär att det finns och kommer alltid att 
finnas påverkansmöjligheter för individer som grupper i en organisation. Används inte de 
möjligheter som finns så kommer utrymmet och handlingsmöjligheterna att bestämmas av 
andra (Christensen, Daugaard & Poul, 2014).  
 

”In modern and even more so in postmodern societies, scripts are not written in stone but 
continuously revised. And while some members of the contemporary audience have tickets, 
some cannot afford them, others choose not to show up, and many mill around during the 

performance, refusing to take their seats”  
(Alexander, 2011, s.3) 

 
 
Christensen, Daugaard och Poul (2014) lyfter fram sex olika maktdimensioner:  
 

1. Direkt makt - är antagande om att vid beslutsprocesser så utövar några aktörer makt 
över andra. Det äger därmed rum i samband med beslutsprocessen i sig där 
beslutsprocessen förutsätts ha sin utgångspunkt i olika intressen. Detta kan resultera i 
beslut som förbiser eventuella konsekvenser i förmån att processen ska genomföras.  

 
2. Indirekt makt - ses som supplement till direkt makt. Makt utövas vid ingången till och 

utgången från, en beslutsarena. Alla problemställningar ses inte som relevanta för 
arenan. Några aktörer kan tänkas undvika ämnen som utgör hot mot deras agenda. 
Besluts från annan part kan genomföras just av det skäl att få andra konsekvenser än 
det tidigare beräknat. 

 
3. Makt över uppfattningar och intressen, påverkar vad som uppfattas vara en möjlighet 

eller ett problem. 
 

4. Makt i en soptunnesituation, många samtida lösningar samt problem konkurrerar om 
uppmärksamheten. 

 
5. Relationell makt, innebär utövning av makt utifrån hur människor påverkar varandra 

genom sociala relationer samt de processer som ingår i dessa relationer. 
 

6. Institutionell makt, en analys av utövande av makt som berör rutiner, normer och 
vanor, saker som tas för givna och därmed reglerar aktörernas beteende. 

 
I de fyra första maktdimensioner är bilden av makt ännu som en substans. De kopplingen 
mellan alla de sex dimensioner anser författarna vara otydlig eftersom behovet av att 
dimensionerna kopplas samman och kompletterar varann beror på den konkreta situation som 
ska analyseras (Christensen, Daugaard & Poul, 2014). Författarna menar dock att det är 
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därför som dimensionerna kan användas mer som en checklista, då det kan reducera risken 
för att en maktanalys missar något förhållande.  

2.2.1 Pengar som maktmedel och socialt fenomen 

Nitzan och Bichler (2009) lägger fram en teori kring pengar som makt, och påstår att det inte 
finns någon skillnad på anskaffandet av kapital som företag eller privatpersoner gör och 
anskaffandet av makt. Makt är enligt författarna inte en sak som är skilt från kapital under 
dagens samhällssystem, och kapital är inget annat än kommodifierad makt. Att studera 
fenomenet ackumulering av kapital är att studera formationen och transformeringen av 
organiserad makt under kapitalism. Författarna menar att grunden till maktfördelningen inom 
det kapitalistiska systemet är att “Business” (distributionen av vinst eller överflöd) och 
“industry” (sfären av materiel produktion) inte är synonymer, utan är de facto motsatta 
varandra. Industri är enligt författarna en kollektiv strävan som bygger på samhällets 
kreativitet, samarbete, integration och synkronisering. Problemet ligger i att ett kapitalistiskt 
system utförs inte “industry” för att det är bra för samhället utan för att tjäna olika affärsmål. 
Målet med affärer är inte kollektivt välstånd utan för att kapitalister ska utmärkas från 
varandra med hjälp av distribution av vinst och monetär differentiering. Den kritiska punkten 
för teorin är att affärer och industrin är åtskilda. Moderna kapitalister är inte delaktiga i 
produktionen. Deras ägandeskap bidrar inte till industrin utan kontrollerar endast vinsten för 
deras egna syften. Det är från detta perspektiv som författarna deducerar att ackumulering av 
kapital inte är ett mått på bidrag till produktiviteten utan manifestationen av organiserad makt 
(Nitzan & Bichler, 2009). 
 
Pengar är mer än ekonomi. Pengar är en mänsklig uppfinning, en mental symbol, en social 
organisation och ett medel för applicering och överföring av social makt. Det ekonomiska 
svaret på vad pengar är, är att pengar har tre funktioner: ett medium för utbyte, lagring av 
värde och en enhet för beräkning. Sociologin lägger till att pengar är en källa till status och 
social prestige, en leverantör av fysisk och psykologisk säkerhet, en bidragande faktor till 
mänsklig välfärd och välmående, en bas för militär styrka, en källa till offentlig influens och 
politisk makt. Men dessa termer beskriver bara funktioner av pengar och inte vad pengar 
egentligen är. Pengar är en ständigt utvecklande symbol av ekonomiskt värde och social 
makt. Idag har vi renodlat symboliskt värde satt till pengar och detta var ett viktig steg i 
samhällets utveckling (Ahrne & Swedberg, 2002). 
 

”Det sägs att om man vill avslöja kriminella handlingar ska man följa pengaströmmen. På 
motsvarande sätt kan sägas: följ makten om du vill förstå varför din arbetsplats fungerar som 

den gör”.  
(Christensen, Daugaard & Poul 2014, s.11) 

 
Pengar idag representerar förtroende till den utgivande institutionen av pengarna. Denna 
utveckling har följts av konspirationsteorier och protester, baserat på den felaktiga 
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uppfattningen att pengar i grunden är ett fysiskt ting som sedan har korrumperats av 
människor i bank- och den politiska världen. Det är enklare att förstå pengar när det inses 
vara en rent mänsklig skapelse (Ahrne & Swedberg, 2002).  
 
Pengar är likt språket en av de bästa mänskliga uppfinningarna för att skapa social 
organisation. Språket liknar pengar då de består av symboliska ljud och bilder i form av ord, 
men dessa är meningslösa objekt tills det att vi standardiserar deras värde och betydelse som 
grupp, och att orden betyder det samma för hela gruppen. Pengar är också standardiserade 
symboler som följer satta regler för form, enhet, värde och upptagning. Det är en social 
organisation som innehåller institutioner för att trycka, ge ut, lagra, överföra, redovisa och 
beskatta. Även då pengar i tidigare skeden var objekt med inneboende värden har dessa 
institutioner möjliggjort utvecklingen av pengar till symboliska former som är enklare att 
transportera, lagra och innovera (Ahrne & Swedberg, 2002). 
 
Pengar möjliggör utbyte av varor och tjänster, och utbytet är den sociala och ekonomiska 
basen för utvecklingen av samhället. Utan utbytet måste varje människa förlita sig på sin 
egna förmåga att producera allt hen begär eller sin egna förmåga att ta det från andra. Utbytet 
ersätter fysiskt våld och krig. Pengar möjliggör arbetsfördelning, specialisering och 
omvandlingen av en vara eller tjänst till en annan. Utbytet är möjligt utan pengar, men likt 
språket utan ord får det en begränsad nytta, bredd, tidsfrist och effektivitet utan att använda 
symboliska former (Ahrne & Swedberg, 2002).  
 
Övergången från byteshandel till utbyte av pengar har resulterat i en enorm social utveckling 
via skapelsen av byar, städer, kungadömen, nationsstater och det globala samhället. 
Utvecklingen av pengar har resulterat i tillväxt och utveckling av produktion, handel, armér, 
regeringar, utbildning, vetenskap, teknologi och konstformer. Den politiska makten av pengar 
i modern demokrati är dess förhållanden till dessa olika aspekter av makt och förmågan att 
konvertera makt mellan maktens former med hjälp av pengar (Ahrne & Swedberg, 2002). 
 
Samhället är en sammanflätad helhet. Alla former av social makt bidrar till den kollektiva 
förmågan av samhället att åstadkomma det som underligger värdet av dess pengar. En säck 
spannmål kan idag omvandlas till utbildning, sjukvård, underhållning och resor. Den har 
större värde för bonden i samhället idag än för bonden som producerade den under tiden vi 
endast kunde arbeta och producera för vårt uppehälle. Pengar är förmågan att multiplicera 
värdet av varje mänsklig egenskap och kapacitet (Ahrne & Swedberg, 2002).  
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Enligt Ahrne & Swedberg (2002) kommer den sociala makten av pengar från flera källor: 
● Utbyte 

Pengar möjliggör utbyte, så att överflöd som innan skulle vara utan värde nu får ett 
värde.  
 

● Effektivitet 
Pengar är ett vida mer effektivt sätt att handla med varor och tjänster än byteshandel. 
Pengar möjliggjorde ett mycket större system av utbyte med större variation av varor 
och tjänster, fler antal transaktioner och transaktioner över både tid och rum.  
 

● Energi 
Pengar är katalysatorn för transaktioner. Pengar motiverar människor att anstränga sig 
mer för att få mer pengar. Pengar är ett incitament för producenter att producera mer 
än de kan konsumera och för att producera saker som de själva inte behöver men som 
skapar värde åt andra. 
 

● Förtroende 
Genom att främja utbyte skapar pengar kooperativa mänskliga förhållanden med 
ömsesidig förmån, även om personerna i fråga inte känner varandra. Pengar främjar 
förtroende för andra. Varje framgångsrik transaktion ökar tilliten mellan köparen och 
säljaren och ökar chansen för framtida transaktioner. Därmed ökar pengar 
förlängningen av förtroendet som är nödvändigt för samarbete och utövandet av 
mänskliga relationer. I grunden är förtroendet något personlig som vi ger till andra 
människor som vi känner personligen. Genom pengar börjar vi även att förlita oss på 
främlingar. I ett senare skede är förtroendet på individer och transaktioner något som 
växer till ett förtroende för systemet för utbyte och de institutioner som möjliggör det. 
Mänskliga och institutionella relationer expanderar. Samhället växer mer sofistikerat 
och komplext. Individen deltar i ett socialt nätverk som breddar sig och gör dennes 
förmågor universiella, på ett liknande sätt som internet ökar räckvidden av varje 
individuell person. 
 

● Konvertibilitet 
Som tidigare nämnt möjliggör pengar formeringen av komplexa integrerade 
samhällen genom att möjliggöra konverteringen av en aspekt av social makt till en 
annan. För att samhället ska fungera måste dessa olika aspekter gå att konvertera 
sinsemellan för att utveckla dem längre. Det är pengar som möjliggör detta genom 
förmågan att konvertera en form av social makt till alla andra. Att producera grödor 
går att konvertera till skydd mot svält, en stark militär går att använda till skydd från 
invasion, vägbyggen konverteras till bättre logistik, skolor och lärare utvecklar 
utbildningen och den kollektiva kunskapen i ett samhälle (Ahrne & Swedberg, 2002). 
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2.3 Den moderna penningekonomin 

Weatherford (1998) menar att pengarnas historia kan förklaras genom tre faser som den 
genomgått under tidens historia. Den första fasen innebär att pengarna har sitt eget värde i 
själva materialet såsom ädelmetall, vilket ledde till det första myntet. Den andra fasen handlar 
om att pengar, i form av fysiska mynt eller sedlar är värdelösa i sig, vilket kan ha startat 
under renässansen med bankernas framväxt. Den tredje fasen är om de förekomsten av 
digitala pengar och där det finns symboler som representerar de mynt och sedlar som i sig är 
värdelösa. Medan mynt och papperspengar är en symbol för en vara eller tjänst, är de digitala 
pengarna en ”symbol för symbol”. 
 

“Nu när vi står på tröskeln till 2000-talet är världen påväg in i sitt tredje stadium av den 
monetära historien, de elektroniska pengarnas och den virtuella ekonomins era. Uppkomsten 

av elektroniska pengar kommer leda till samhällsförändringar som är lika radikala och 
långtgående som under de två tidigare monetära omvälvningarna.”  

(Weatherford 1998, s. 34). 
 
Utvecklingen av pengar som betalmedel har kommit till att förändras med tiden. Detta har 
bidragit till att ”pengar allt bättre fyller funktionen av pengar”. Pengarnas betydelse för det 
sociala livets former och villkor blir hela tiden större och det utvecklas till att bli allt mer 
konstruerat för det sociala livet. Linné (2008) beskriver i sin avhandling att Ritzers (2004) 
menar hur det nutida samhället kännetecknas av en global likriktning av livsstilar, kulturen 
och beteenden. Författaren menar att allt fler multinationella bolag får allt mer inflytande i 
människors liv. Samhället, kulturen och det sociala livet utmärks av en genomgripande 
rationalisering vilket gör människors liv mer systematiskt organiserade och förutsägbara. 
Ritzer (2004) menar också att i och med rationaliseringen så sker allt fler intrång i den 
personliga integriteten från privata företag, där både kreditkortsföretag och banker registrerar 
kundens användning av kreditkort.  
 
Ritzer (2004) menar att denna rationalisering påverkar människors sätt att uppfatta sin 
omvärld och andra människor vilket också förändrar sättet att handla och agera mot 
omvärlden. Linné (2008) använder sig av Georg Simmels tankar där denne analyserar 
framtiden som en paradox. Genom utvecklingen av det monetära systemet har människor 
kunnat uppnå större kontroll av det tidigare inte kunde kontrolleras. En effekt av detta är att 
allt fler relationer kommer att kunna utbyta information på ett mer framgångsrikt och 
effektivt sätt genom olika samhälleliga system. I den takt som det monetära systemet 
utvecklas, följs den även av utvecklingen av samhällets rationella och byråkratiska ideal. 
Utvecklingen av penningekonomin bidrar till att pengar kan flöda över gränser på ett allt 
snabbare och effektivt sätt. Detta innebär att teknik kommer att ersätta människor i allt större 
utsträckning som vidrör dessa områden, och dessutom kommer de känslomässiga avstånden 
mellan människor att öka i samma takt som tekniken utvecklas. 
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2.3.1 Digital sårbarhet 

Information idag kan utbytas genom miljardtals med olika typer av elektroniska enheter som 
är sammankopplat till internet eller andra typer av nätverk. Värdefull krypterad data kan 
färdas till andra sidan jorden på en millisekund. Detta har bidragit till finansiella transaktioner 
som är på en nivå som varit helt otänkbara för några årtionden sedan (Bronk, Monk & 
Villasenor, 2012). Digitala pengar är lättare att spåra än kontanter, eftersom kontanter är ett 
helt anonymt betalningssätt. Digitala pengar går att knytas till en specifik person och situation 
genom de digitala spår som efterlämnas. Utan att användarna vet om det, kan transaktioner 
som genomförs på internet registreras av företag och myndigheter. Dessutom sparar bankerna 
uppgifter om de ekonomiska aktiviteter som kunderna utför för att kunna använda denna 
information i framtiden för att kunna sälja in tjänster. Den digitala penningekonomin kan 
därför förklaras som ett kontrollsamhälle där staten och även privata företag kommer att ha 
full koll på vad människor använder sina pengar till. Detta blir en motsats mot vad kontanter 
symboliserar - frihet från samhällelig kontroll (Linné, 2008).  
 
Carlsson och Jacobsson (2012) nämner att banker tillhör den bransch med längst erfarenhet 
av datorisering där dess huvudsyfte av att använda denna teknik var att effektivisera det egna 
arbetet. De bankärenden som görs idag av privatkunder sker allt mer utanför själva bankernas 
byggnader och utförs digitalt i hemmet eller genom bankomater. Framtiden kring detta 
beskriver författarna som oklar, banker är hellre tysta om bedrägerier än att ge upphov till oro 
hos sina kunder över brister i systemet. Bankerna tjänar pengar på att kunderna själva betalar 
sina räkningar så att transaktionerna kan flöda mellan konton istället för att anställa 
assistenter som skulle ta betalt för denna tjänst. Författarna varnar för att det förmodligen inte 
alltid kommer vara gratis att ta ut pengar i bankomater. Skillnaden mellan bankomater och 
internetbanker är en tillgänglighetsfråga. Intrång på bankomater kräver fysiskt, manuellt 
arbete och därför skulle det vara svårt att flera skulle vara drabbade samtidigt. 
Internetbankerna är betydligt mer sårbara då intrång kan ske på flera konton samtidigt och 
systemet saknar en fysisk barriär. 
 

Rådmark (2009) menar att i den takt som digitaliseringen utvecklas, blir den också mer 
ifrågasatt. Är det helt säkert att leva i ett samhälle helt utan kontanter? När en betalning 
genomförs på nätet görs det utan en träff med en annan människa, och där kan oron om att 
inte få det någon betalat för uppstå. Ett annat orosmoment är bank- och kreditkorten som idag 
används av rekordmånga personer, och Sverige är det land som ligger i absoluta framkant 
gällande användning av detta betalningsmedel. Med detta ökar möjligheten för brottsliga 
organisationer att fånga upp ett kontokortsnummer när det sänds från konsumenternas dator 
till nätbutiken. Dock finns det sätt att skydda sig mot avlyssningar och de fall där det skett 
avlyssningar har varit försvinnande små. De flesta brott som begåtts gällande kortbedrägerier 
är då konsumenten förlorat sitt fysiska kort och förövaren på det sättet kommit åt uppgifterna 
(Rådmark, 2009). 
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I vissa fall kan privatpersonen själv inte göra någonting för att förhindra bedrägerier, och det 
är när företag som hanterar kontokort såsom betalningsförmedlare får intrång som känslig 
information kan läcka ut. Det kan också handla om nätbutikernas hantering av personlig 
information. Även om de har full koll på kundernas betalningsinformation genom säkra 
system, kan de slarva med att skydda kundinformationen. Detta handlar dock inte i kundens 
fall om att gå miste om pengar, men det kan orsaka att information om köpmönster och 
information och inköp läcks ut, vilken i sin tur kan orsaka en kränkning av den personliga 
integriteten. Dessutom kan information såsom personnamn, personnummer och adress läcka 
ut, vilket kan användas för att göra ekonomisk skada (Rådmark, 2009). 
 
Björn Segendorf på Riksbanken menar att de kontanter som är i omlopp minskar för varje år. 
Under år 2010 uppgick värdet av kontanter i omlopp till 100 miljarder kronor, och fem år 
senare uppgick det till 70 miljarder, och detta förväntas bli en långsiktig trend, men kan vara 
svårt att helt förutse hur pass länge kontanter kommer att vara efterfrågat. Men att det en dag 
kommer att bli helt kontantlöst råder det inga tvivel om. Segendorf menar att detta beror på 
den tekniska utvecklingen, som genererar nya betalningslösningar som ligger till grund för 
denna trend. Banker har valt att haka på denna våg av teknisk utveckling och tack vare 
bankernas innovativa och snabba förmåga att ta sig an ny teknik kan de också nyttja den på 
bästa sätt (Bränström, 2016). 
 
E-handel har fortsatt växa och det på bekostnad av mer traditionella företag, vilket synliggörs 
exempelvis genom hur det blir allt mer sällsynt att hitta skiv- och bokaffärer. Denna 
utveckling har delvis främjats av de låga distributionskostnaderna som tillkommer genom 
posten jämfört med en fysisk butik med personal och lokalhyra. De allmänna riskerna med 
e-handeln är att det bygger på kundens tillit av fungerande betalkanaler, och utan den tilliten 
kan hela systemet kollapsa. Utöver detta är systemet beroende av användningen av bankkort 
anknutna till konton som finns att tillgå via internet. Vid bedrägerier av kontokort via internet 
är e-handel det vanligaste hot som i sig kan beskrivas som ett bräckligt system, illasinnad 
programvara, nätfiske och skimning utgör tre sätt som bedragare kan ta reda på ens 
kortuppgifter (Carlsson & Jacobsson, 2012). 
 
Lehrberg (2005) menar att ett kontantlöst samhälle kommer med både fördelar och nackdelar. 
För näringslivet kommer detta innebära en stor fördel. Att kunna göra betalningar genom 
nätet utan någon pappershantering har gjort betalningsprocessen enklare och smidigare, både 
när det gäller handel över nätet, såväl som i fysiska butiken. Enklare har det också blivit för 
de som tidigare varit tvungna att hantera kontanter med den hantering som efterföljs i och 
med kontanter, som nu blir allt mer ovanligt. All hantering av pengar som sker elektroniskt är 
lättare att ta hand om, såsom inbetalningar och även utbetalningar. Men denna utveckling för 
även med sig några risker.  
 
Betalning över nätet handlar i grund och botten om utbyten av information mellan olika 
aktörer. De förutsättningarna som krävs för detta är att den som utnyttjar 
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datorkommunikation över nätet för betalningar kan med säkerhet utgå ifrån att mottagaren 
fått meddelandet som denne ska, och att det kommer från den angivna sändaren, vilket kallas 
autentisering. Under överföringen av ett elektroniskt meddelande över ett öppet nätverk är 
risken för exponering stor genom att en tredje man snappar upp innehållet och manipulerar 
det. Det som i detta fall talar för pengar i fysisk form, alltså sedlar och mynt, är att 
betalningarna kan ske anonymt där transaktionerna inte kan spåras vilket ger användarna en 
viss trygghet. För att få säkerhet med elektroniska pengar måste användarna acceptera att 
kontroll såsom registreringar av konton. Detta gör att andra får en inblick i ens ekonomi, men 
bidrar till en större säkerhet för pengarna (Lehrberg, 2005). 

2.3.2 Kryptovalutor 

När bitcoin först startades undkom den till en början all form av uppmärksamhet av media 
och den allmänna befolkningen. Användarnas identitet skyddades och inga regeringar eller 
banker var med och bestämde, inte ens dess grundare (Extance, 2015). År 2015 skriver dock 
författaren att kryptovalutan med över 14 miljoner enheter som cirkulerar över nätet 
uppnådde ett kollektivt värde på 3.4 miljarder amerikanska dollar. Författaren fortsätter 
genom att beskriva den storskaliga gränslösa uppmärksamhet som valutan har fått i allt från 
den kriminella världen med dess förmåga att upprätthålla användarens anonymitet, till det 
intresse som den fått från finansiella företag som JP Morgan Chase som såg potential att 
effektivisera den interna betalningsbehandling och därmed skära ned på kostnaderna som 
internationella transaktioner medför. Wang och Vergne (2017) beskriver att genom de 
tekniska förmågorna som en valuta som Bitcoin besitter, har kryptovalutorna introducerat 
fenomenet av knapphet i den digitala världen genom att förhindra dess användare från att 
kopiera den digitala informationen som representerar en bitcoin eller ”token”. 
  
Wang och Vergne (2017) menar att det varningsfinger som riktats till Bitcoin berör just den 
uppmärksamhet som det fått sedan 2017, vilket skulle kunna resultera i en stor 
efterfrågechock. Den mediauppmärksamhet som kryptovalutan har fått kan attrahera en våg 
av nya användare som enligt opponenter skulle leda till prisbubblor. Författarna menar dock 
att hypotesen kring att kryptovalutan endast vore en trendvåg förbiser möjligheten att valutan 
också kan öka i värde samt generera avkastning genom dess innovationspotential. Precis som 
Extance (2015) och JP Morgan Chases tankar kring kryptovalutans potential att möjliggöra 
snabba internationella transaktioner till låga kostnader jämfört med betalningsföretags- och 
övriga bankavgifter, menar Wang och Vergne (2017) att kryptovalutan inte bara har sin 
funktion som en knapp resurs i en digital och oändlig värld, utan de kan vara genuint 
användbara med oändligt potential. Dierksmeier och Seele (2016) väljer att lyfta fram 
krypovalutans relevans i företagsetiska termer genom hur valutan jämfört med traditionella 
pengar är globala, friktionsfria genom sin design vilket möjliggör en snabb överföring utan 
stöd av politiska myndigheter eller privata banker, vilket tillåter full anonymitet av 
ägandeskap samt användning. 
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3.0 Metod
 

Det här kapitlet beskriver hur denna studie har genomförts och vilka metoder som använts 
vid insamling av data. Den beskriver också hur vi har bearbetat den insamlade datan och hur 
vi kan försäkra oss om att resultaten är tillförlitliga. Intervjuerna har gått till på så sätt att 
det först genomfördes en fokusgrupp med fem stycken studenter, och sedan 
semi-strukturerade intervjuer med en person på Länsförsäkringar, en butikschef på ICA 
kvantum och även med tre stycken utredare på Riksbanken. 
 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Detta är en forskningsstrategi där huvudvikten vid insamling av data och analys av denna, 
ligger mer på ord än på kvantifiering. Det vanligaste sättet att använda denna strategi är 
genom ett induktivt förhållningssätt, men det är dock inte alla kvalitativa forskare som går 
efter detta, utan vissa förespråkar även ett deduktivt förhållningssätt. En kvalitativ 
forskningsstudie lämpar sig därför att den handlar om att förstå hur olika individer tolkar en 
viss miljö och därigenom skapar en förståelse av den sociala verkligheten. I denna rapport 
kommer forskarna att använda sig av ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär att forskarna 
beskriver konsekvenserna av resultaten för den teori som ligger bakom undersökningen. 
Genom insamlad teori och empiri kommer detta sedan att ställas mot varandra för i 
analyskapitlet som efterföljs av en slutsats av det som analyseras (Bryman & Bell 2013). 
Forskarna valde denna metod för att  den passade uppsatsens forskningsfråga bäst eftersom 
det som eftersöks är andra personers resonemang kring ett kontantlöst samhälle och hur de 
upplever detta. 
 
För att få en ökad förståelse kring forskningsämnet krävs en bred teoretisk bakgrund, denna 
används för att skapa frågeställningar till att samla in den data som krävs för att kunna 
uppfylla forskningsfrågan och syftet, och analysera den insamlade datan med det teoretiska 
materialet. Forskarna började med att diskutera att samhället går mot ett oundvikligt stadium 
där kontanter avvecklas allt mer. Eftersom utgångspunkten är att detta anses vara ett faktum, 
och att det en dag kommer att vara ett helt kontantlöst samhälle, diskuterade forskarna om 
vilka konsekvenser som detta skulle orsaka för ett sådant samhället. Idag står vi i en 
övergång, där kontanter har varit det överlägsna betalningsmedlet i tusentals år, men som nu 
kommer till sitt slut. Detta kommer att medföra konsekvenser som forskarna finner intressant 
att studera. Det empiriska materialet som samlas in kommer att ställas mot den teoretiska 
referensramen. Intervjufrågorna är uppdelade i två olika teman; pengar och värde samt 
integritet, vilka också följs genom hela arbetet. 
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3.2 Insamling av data 

Bryman och Bell (2013) hänvisar till användningen av mer än en metod eller datakälla för att 
studera sociala företeelser. Huvudsyftet med detta är att fånga in fler perspektiv och därmed 
kan det krävas flera tillvägagångssätt för att insamla data. Till studien användes en 
fokusgrupp för att få perspektiv och åsikter från studenter med olika åldrar, könstillhörighet 
och bakgrunder, som fick representera allmänhetens åsikt. Till organisationerna föredrogs det 
att genomföra semi-strukturerade intervjuer, dels för företagens brist av tid och personal som 
kunde ställa upp på fokusgrupp. Det var dock av mer intresse hur en person som presenterar 
företagets varumärke resonerar kring frågorna, och forskarna kunde på så sätt samla in fler 
infallsvinklar från olika organisationer. 

3.2.1 Urval  

Deltagarna kan väljas ut genom ett icke-slumpmässigt urval där personerna väljs enligt 
typiska element för vad enligt forskarna till studien anser ska fånga in det innehåll som 
eftersträvas, bekvämlighetsurval där forskarna redan känner till intervjupersonerna sedan 
innan eller genom snöbollsurval vilket är en typ av bekvämlighetsurval där forskaren har 
kontakt med en relevant person för studien, och med dennes hjälp hittar fler deltagare. I en 
fokusgrupp är det viktigt att medlemmarna väljs utifrån stratifieringskriterier som nämns 
ovan. Ett mål med urvalet är att ta reda på om det finns någon systematisk variation som 
grupperna diskuterar en viss frågeställning, och därför krävs det variation på 
gruppmedlemmar. En fråga är om det ska väljas personer som redan innan känner varandra, 
eller det ska väljas personer som aldrig träffat varandra. Denna fråga är lite av en vattendelare 
för forskare då vissa anser att om respondenterna redan känner varandra existerar det redan 
ett samspelsmönster som kan färga gruppdiskussionen på ett sätt som det inte är avsett att 
göra. Andra menar att valet av helt oberoende personer kan medföra att diskussionerna blir av 
mer krystad karaktär och att forskarna inte får ut önskad information (Bryman & Bell, 2013). 
 
Tillämpning 
Till fokusgruppen gjordes ett bekvämlighetsurval där personer som redan var kända av 
forskarna. Dessa personer är studenter på Linnéuniversitetet men studerar olika program. 
Deltagarna hade låg kännedom av varandra vilket skulle ytterligare fördjupa diskussionen 
med olika perspektiv i och med de olika bakgrunderna. Intervjupersonerna på 
Länsförsäkringar - Växjö, ICA kvantum i Teleborg och på Riksbanken valdes ut genom att 
först kontakta dem via mail för att därefter boka in intervjuerna med dessa, vilket kan 
beskrivas som ett icke-slumpmässigt urval eftersom det medvetet ville fångas in perspektiv 
från olika spektrum. Den ursprungliga tanken var att utföra två stycken fokusgrupper - en 
med studenter och en på en arbetsplats, men eftersom det var en stor svårighet att upprätta 
fokusgrupper ute på arbetsplatser valde forskarna att istället utföra semi-strukturerade 
intervjuer med en person, men på två olika arbetsplatser där ena arbetsplatsen och 
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verksamheten arbetar med kontanter och den andra inte och komplettera detta med tankar och 
åsikter ifrån Riksbanken. 

3.2.2 Fokusgrupp 

I en fokusgrupp handlar det om flera personer som deltar i en diskussion. Till skillnad från en 
vanlig intervju där intervjuaren ställer frågor till respondenten och respondenten svarar direkt 
till intervjuaren, är det i en fokusgrupp respondenterna som diskuterar de specifika 
frågeställningar med varandra, intervjuaren är där och styr samtalet till de diskussionerna som 
intervjuaren eftersöker, men denne är inte inte med i själva diskussionen. Oftast så räcker det 
inte med endast en fokusgrupp för att uppfylla forskarens behov, då det alltid finns en risk för 
att reaktionerna är specifika för just den gruppen. Däremot krävs det mer tid och resurser för 
att kunna organisera fokusgrupper, vilket också kommer att styra hur många fokusgrupper 
som kommer att utföras. Men eftersom en fokusgrupp går ut på diskussionen mellan 
deltagarna, är det också viktigt att personerna som deltar i fokusgruppen har olika bakgrunder 
och åsikter. Det kan handla om personer med olika kön, åldrar, yrken, utbildningar och 
livserfarenheter. En vanlig fokusgrupp brukar variera mellan 6-10 personer, men det 
viktigaste är att det sker en god diskussion mellan gruppdeltagarna (Bryman & Bell, 2013). 
 
Moderatorn i en fokusgrupp ska inte ha ett strukturerad eller styrande tillvägagångssätt. Det 
är mer lämpligt att moderatorn använder ett mindre antal, men än mer allmänna 
frågeställningar och låta gruppen få ett stort utrymme att diskutera frågan fritt inom gruppen. 
Det är moderatorns ansvar för att diskussionen flyter på som den ska, och moderatorn får vara 
extra uppmärksam till att alla kommer till tals, då alla åsikter är viktiga. Skulle det vara någon 
person som är mer tystlåten, måste moderatorn styra diskussionen så att den personen också 
kommer till tals. Likaså gäller om någon person tar över diskussionen, så måste moderatorn 
se till så att de andra får komma till tals (Bryman & Bell, 2013). 
 
Tillämpning 
Fokusgruppen gick till på så vis att de fem utvalda intervjupersonerna och forskarna möttes 
samman i ett grupprum på Linnéuniversitetets bibliotek. Därefter välkomnades samtliga 
intervjupersoner och tackades för att de hade tid att ställa upp. Fokusgruppen startade med att 
intervjupersonerna fick utföra en brainstorming kring tre utvalda frågeställningar. Detta för 
att få igång intervjupersonerna och få dem att tänka i rätt banor, för att kunna få en så bra 
diskussion som möjligt. Dessa frågeställningarna var följande:  

1. Vad är pengar för dig?  
2. Vad är viktigt med integritet och vad är integritet för dig?  

(Samt en följdfråga till fråga 2: Känner ni er bevakade genom hur ni spenderar era pengar och 
på vilket sätt?) 
Med hjälp av en whiteboard delades samtliga åsikter in i de olika frågeställningarna och 
därefter togs varje åsikt upp var för sig där deltagarna fick vara med och diskutera om varje 
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åsikt. Därefter fördes en allmän gruppdiskussion där deltagarna fick yttra sig om huvudämnet 
- ett kontantlöst samhälle ur ett integritetsperspektiv. 

3.2.3 Semi-strukturerade intervjuer  

En del av empirikapitlet i denna uppsats kommer att bygga på intervjuer som är 
semi-strukturerade. Detta innebär att forskarna använder sig av frågor som är listade i de 
teman som ska beröras under intervjun, men där respondenten har en stor frihet att yttra sig 
om svaren. Frågorna som ställs behöver heller inte vara kronologiska, utan det går bra att ta 
dem som bäst passar in under intervjun. Det kan även framkomma frågor som inte står med i 
intervjuguiden som forskarna kommer på allteftersom intervjun fortgår. Det är viktigt att de 
som intervjuar fångar upp respondenternas ställningstagande till intervjun och hur denne 
uppfattar och förstår frågor som ställs (Bryman & Bell, 2013). I denna rapport vill forskarna 
ha ett brett spektrum med åsikter och tankar, därför är tanken att intervjuerna ska utföras med 
personer med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter. För att få det intervall på personer 
som eftersöks, kommer som nämnt innan, personer ur olika branscher att intervjuas. På så sätt 
förväntas en bredd på data kunna samlas in och ge ett mer djupgående empiriskt material.  
 
Tillämpning 
De semi-strukturerade intervjuerna gjordes med en rådgivingschef på Länsförsäkringar och 
skedde på deras kontor i Växjö. Den andra gjordes med butikschefen på ICA kvantum och 
skedde även den på deras kontor i Växjö. Den sista intervjun gjordes med tre anställda på 
Riksbanken och skedde genom ett Skype-möte eftersom det inte fanns tid och resurser för 
forskarna att ta sig till deras kontor i Stockholm vid intervjutillfället. Samtliga intervjuer 
skedde enligt en intervjuguide och på semi-strukturerat vis, det vill säga att följdfrågor och 
diskussioner fördes som inte var bestämda innan intervjutillfället. Alla intervjuer spelades in 
och transkriberades för att användas till det empiriska kapitlet samt analysen i denna uppsats 
och för att garantera tillförlitlighet och pålitlighet av innehållet. 

3.2.4 Intervjuguide 

I en intervjuguide ska det framkomma i en lista vilka typer av frågor som forskarna har valt 
och som ska täcka de frågeställningarna som forskarna behöver ta reda på. Frågorna ska göra 
det möjligt för forskaren att få information om huruvida respondenterna upplever sin värld 
och sitt liv och att det finns en flexibilitet i intervjun. För att öka tillförlitligheten kan 
forskarna lämna över intervjuguiden till de personer som är intressanta för intervjun. Det är 
viktigt vid utformandet av frågorna att lägga energi på de frågeställningar som är oklara, 
antingen genom att vara specifik i frågorna, men också genom att låta frågeställningarna 
generera flera frågor. Dock ska inte frågeformuleringarna vara så specifika att det hindrar 
respondenterna att komma med sitt synsätt på frågan (Bryman & Bell, 2013). 
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3.3 Transkribering 

Vanligtvis när en kvalitativ intervju genomförs spelas den in på något sätt eftersom forskarna 
är intresserade av både det som intervjupersonerna säger, men också hur dem säger det då 
inlevelse och tonfall kan förstärka upplevelsen och beskriva sammanhanget mer än vad ord 
kan göra. För att kunna använda sig av detta när det kommer till en analysering av det som 
sagts i intervjun, är det av en avgörande betydelse ifall det finns med en fullständig 
redogörelse av de utbyten som skett och sagts i intervjun. Eftersom forskarna rekommenderas 
att fullt fokusera på själva intervjun kan anteckningar distrahera forskarna (Bryman & Bell, 
2013).  
 
Genom att spela in hela intervjun genom en mobiltelefon slipper forskarna att oroas över att 
inte vara uppmärksamma och kan ge fullt fokus till respondenterna. Det är dock viktigt att 
försäkra sig om att intervjupersonerna godkänner denna metod och att de känner sig helt med 
bekväma med det. När intervjun är avverkad är det dags för att transkribera den datan som är 
insamlad, och det görs genom att ordagrant skriva ned intervjun i ett textdokument. På så sätt 
är det möjligt att på ett lättare sätt få en överblick över hela intervjun, och det är enklare att 
röra sig fram och tillbaka i den insamlade datan (Bryman & Bell, 2013).  

3.4 Tillförlitlighet 

Detta är enligt Bryman och Bell (2013) att den sociala verkligheten kan beskrivas på flera 
olika sätt, och det är hur den blir accepterad av andra personer som avgör huruvida trovärdig 
den blir. För att resultatet ska vara tillförlitligt kan forskaren säkerhetsställa att forskningen 
utförts i enlighet med de regler som finns och att forskarna uppdaterar resultatet till de 
personer som är den del av den sociala verkligheten som har studerats för att bekräfta att 
forskaren har uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2013). 
 
Ett vanligt förekommande problem i kvalitativ forskning är svårigheten att veta att ett resultat 
från en studie är möjlig att generalisera till andra miljöer, vilket överförbarhet handlar om. 
Det är kvaliteten på de teoretiska slutsater som är baserad på kvalitativ data som skapats som 
är det viktigaste vid bedömning av överförbarhet i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013). 
För att kunna försäkra oss om att innehållet i denna rapport är trovärdig ska vi erbjuda de som 
deltar i studien att få ta del av den transkriberade datan för att därefter kunna granska om det 
blivit några felaktigheter eller missförstånd som då kan korrigeras. Dessutom ska de som 
deltar även få ta del av ett exemplar av den färdiga uppsatsen och ge dem en möjlighet att få 
komma med eventuella invändningar. Reliabilitet som är en del av tillförlitlighetsmåttet, rör 
också frågan om resultatet från en undersökning blir densamma om undersökningen 
genomförs på nytt, eller om den påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser.  
 
Överförbarhet - I de flesta fall inbegriper en kvalitativ studie ett intensivt stadium av en liten 
grupp eller av individer vars egenskaper är gemensamma. Det handlar oftast om att forskaren 
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vill åstadkomma ett djup i en forskning istället för en bredd. På grund av detta leder det till att 
kvalitativa resultat har fokus på det kontextuellt unika av den sociala verkligheten som 
studeras. Bryman och Bell (2013) hänvisar till Geertz (1973) som menar att kvalitativa 
forskare uppmanas till att producera det som kallas för Thick descriptions, vilket menas med 
att redogörelser ska vara täta för de detaljer som ingår i en kultur.  
 
Pålitlighet - För att försäkra sig om trovärdigheten i en undersökning är det till fördel att ha 
ett granskande synsätt på den, vilket kallas ”auditing”. Detta innebär att forskarna 
säkerhetsställer att en fullständig och tillgänglig redogörelse skapas där alla doser av 
forskningsprocessen ingår såsom problemformuleringar, intervjuutskrifter och val av 
analysmetod. 
 
Konfirmering - Detta handlar om att forskaren utifrån utgångspunkten om att det inte går att 
få en fullständig objektivitet i en samhällelig forskning, säkerhetsställer att forskaren har 
agerat i god tro. I en studie är det viktigt att det inte framkommer hur forskaren själv har 
påverkat resultaten med egna personliga värderingar (Bryman & Bell, 2013).  

3.5 Källkritik 

Källkritik handlar om att besvara en rad frågor som gör att forskaren själv kan bilda en egen 
uppfattning om en källas trovärdighet menar Alexanderson (2016). Viktigt i detta arbete är 
också att forskaren tar reda på källans syfte och ursprung. Enligt författaren finns det fyra 
kriterier som kan tillämpas i den traditionella källkritiken när en källa granskas: 
 

● Äkthet. Detta handlar om källan är vad den utger sig för, om källan är original eller 
kopia eller om den är sann eller falsk.  

 
● Tid. Detta kriterium är om informationen i fråga är aktuell i tidssammanhanget, eller 

om det finns uppdaterade versioner. En källa är mer trovärdig forskaren studerar 
något som har med samtiden att göra och använder sig av en ny version än en 
gammal. 

 
● Beroende. Detta har med att göra om källan hänger ihop med någon annan källa eller 

är den fristående, eller om den är beroende av andra källor för att skapa en helhet, och 
på vilket eller vilka sätt detta framkommer. 

 
● Tendens. Handlar om det finns värderingar i informationen från källan, och vems 

intressen som företräder källan. Handlar också om det finns en motstridig information 
från andra källor och hur trovärdig denna är (Alexanderson, 2016). 
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3.6 Etiska överväganden  

För att en undersökning ska vara etiskt tillämpningsbar finns det flera principer som måste 
övervägas inför en kvalitativ undersökning. Frivillighet, integritet, konfidentialitet och 
anonymitet är de etiska regler som påverkar personerna som deltar i forskningen (Bryman & 
Bell, 2013). Det är därför av relevans att forskarna som utför studien agerar professionellt och 
tillämpar dessa etiska principer när kontakt efterfrågas till undersökningspersoner. De 
personerna ska informeras om studiens syfte och få information kring de moment som ingår i 
studien. Det behövs etableras samtycke från intervjupersonerna och de måste förstå att deras 
medverkan är frivillig och att de har rätten att avbryta studien närsomhelst om de så vill. När 
intervjupersonerna svara på frågor som kan betraktas som känslosamma, innehåller känslig 
affärsinformation eller privat information, ska det finnas en trygghet i att de erbjuds att vara 
anonyma. All den information som samlas in i undersökningen ska och får endast användas i 
studiens syfte. De personer som väljer att deltaga ska hanteras med konfidentialitet och deras 
intervjuer, personuppgifter och information ska och måste förvaras så att den inte är 
tillgänglig för utomstående. Utöver dessa etiska principer är det forskarens ansvar att vara 
korrekt och lämna information som inte kan ses som vilseledande eller felaktig om studien 
(Bryman & Bell, 2013). Hur väl dessa etiska principer följs blir avgörande för huruvida en 
undersökning utförs på ett etiskt korrekt sätt eller inte. 
 
Tillämpning 
Deltagarna till undersökningen blev kontaktade av forskarna med utförlig information kring 
studiens syfte och deras bidrag. Forskarna fick samtycke av personerna att delta i studien och 
de informerades om deras rätt att avbryta studien. Forskarna erbjöd samtliga deltagare 
anonymitet. Personuppgifter och annan känslig information har behandlats med 
konfidentialitet och inget av det empiriska materialet som insamlats har använts till något 
annat än studien. 
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4.0 Empiri
 

Empirikapitlet är baserat på en fokusgrupp och tre olika semi-strukturerade intervjuer. 
Intervjun med Riksbanken skiljer sig från övriga intervjuer eftersom respondenterna 
representerade verksamheten i sin helhet, frågor anpassade till individen kunde därmed inte 
ställas. Intervjupersonerna valdes för att få ett brett perspektiv på individers syn på pengar, 
värde och integritet där samtliga respondenter har olika erfarenheter och bakgrunder. 
Riksbanken kunde inte ställa upp med personliga åsikter utan kunde endast svara ur ett 
myndighetsperspektiv. 
 

 

4.1 Fokusgrupp 

4.1.1 Pengar och värde  

Pengar underlättar för handel av varor, och det är därifrån dess funktion kommer, menar en 
av deltagarna i fokusgruppen. Det är ett steg mellan olika varor för byteshandel, någonting 
som utan pengar skulle ha varit svårt och tidskrävande då man behöver söka efter någon som 
säljer något som önskas mot det som man kan erbjuda. Pengarnas funktion har efter detta 
vuxit, till att innehålla makt, känslor, status och till att bli en förutsättning för ett liv i dagens 
samhälle säger en annan deltagare. En deltagare menar att det är ett problematiskt system som 
skapar frågor. Hur påverkar ekonomin vår moral, är det vi som styr ekonomin eller styr den 
oss?  
 
Det finns både fördelar och nackdelar med pengar, uttrycker en deltagare. Ju mer pengar du 
har desto mer saker kan du göra för de pengarna, men den makten är det många som vill ta 
del av. Pengar förändrar inte dig, men det förändrar människorna runt dig menar personen. 
Samtidigt uttrycker deltagaren att “man vill ju inte vara fattig”, och att pengar behövs för 
stabilitet i privatekonomin. Deltagaren menar att vi går i skolan för att vi vill ha ett bra jobb 
och få ut pengar, och fortsätter: “Så jag vet inte om det är positivt eller negativt, det blir både 
och, så ser jag det iallafall”. 

 
En deltagare menar att trots att denne behöver pengar för att ta sig igenom livet blir det att 
man värderar sig själv och vad man tjänar relaterat till andra. Om andra värderar sig själva 
genom hur mycket de tjänar gör personen i fråga gör samma sak, då blir pengarna mer värda 
för personen. Pengar bidrar till frihet tycker några deltagare i fokusgruppen, andra tycker att 
eftersom det svenska samhället redan skyddar många friheter, till exempel att få älska vem 
man vill, så blir den friheten som pengar bidrar till, den ekonomiska friheten, mindre viktig.  
På frågan om pengar bidrar till status uttrycker deltagarna olika åsikter. Några tycker inte det 
alls, medan andra håller med. En förklaring som tas upp är att samhället fortfarande består av 
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klasser, oavsett om vi vill det eller inte, och därför värderas människor efter hur mycket eller 
lite pengar de har av ren reflex.  
 
I fokusgruppen diskuterades maktfrågan som genereras av pengar och deltagarna i 
fokusgruppen var eniga om att pengar föder makt, eftersom det kan styra människor. Trots att 
detta inte alltid är helt uppskattat är det svårt att förbise den faktorn. Dock spelar det roll hur 
pass mycket pengar det handlar om. En person med en vanlig lön har mindre att säga till om 
när det gäller makten i samhället än vad en som tjänar tio gånger mer eftersom att en person 
med mycket pengar har mer inflytande och har råd att göra förändringar till större grad än vad 
en låg/medelinkomsttagare gör, menade en deltagare. Men det är inte bara på en samhällelig 
nivå som skillnader kan uppstå. Deltagarna diskuterade familjefrågan och tog upp två olika 
löner i ett äktenskap, och menade att tvister om hur pengarna ska fördelas vid skilsmässa kan 
uppstå. En person med högre inkomst kan därmed köpslå utifrån vad denne tjänar. Detta 
gäller inte endast i ett förhållande utan även allmänt, att den som tjänar mer pengar kan i en 
tvist anlita exempelvis en bättre advokat, vilket är en typ av makt. 
 
Genom att tänka på maktfrågan ur ett mer kapitalistiskt perspektiv, kan det finnas en stor 
inverkan på vad som faktiskt inhandlas av konsumenterna. Det är individerna som styr utbud 
och efterfrågan, vilket styrs efter vad dessa individer faktiskt handlar. Man kan välja att 
gynna naturens resurser och välja ekologiskt närproducerade varor och handla klimatsmart, 
men någon med mycket pengar och dåligt omdöme kan också välja att handla dåligt genom 
att göra investeringar som inte främjar samhället på ett positivt sätt, vilket också är en sorts 
makt.  
 
Sedan diskuterades frågan ur ett ännu större perspektiv, mer från en institutionsnivå och om 
statens makt och hur staten påverkas av ekonomin utifrån. I gruppen kom de fram till att USA 
har en stor del i hur övriga världens ekonomi ser ut. De är en ekonomisk stormakt och har ett 
stort inflytande för i princip alla andra länder. Däremot har de inte den bästa 
levnadsstandarden, alltså behöver inte pengar betyda allt, utan det beror på vad som görs med 
pengarna. Bara för att det handlar om en ekonomisk stormakt betyder inte det att pengarna 
går tillbaka till folket, utan det beror på hur staten väljer att spendera dem. Även fast USA har 
mer pengar än Sverige, betyder inte det att Sveriges befolkning mår generellt sett sämre än 
vad amerikaner gör, utan snarare tvärtom menar en deltagare. Samtliga deltagare är dock 
eniga om att de har en tillit till den svenska staten och menar att de gör så gott de kan. I 
Sverige känner de att de har en ekonomisk trygghet. 

4.1.2 Integritet 

Nästa diskussionsfråga handlade om integritet och på vilket sätt som deltagarna uppfattade 
detta. De var eniga om att den frågan har kommit till att förändrats mycket under de senaste 
åren i och med digitaliseringen och med allt som internet har givit med sig. Detta är dock 
något som gruppen ansåg vara något som de tog för givet. De menade att så länge som den 
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personliga integriteten inte blir kränkt är det ingenting som de tänker på. Några i gruppen 
ansåg att de inte hade något att skämmas för, och därför spelade det ingen roll om insynen i 
ens privatliv har ökat. En annan gruppmedlem menade å andra sidan att insynen har blivit för 
stor för att ens lägga ned energi på det eftersom budskapet som ges ofta är annorlunda mot 
verkligheten. Men hela gruppen var eniga om att de skulle kunna tänka sig att ge med sig mer 
information till företag för att själva bli gynnade i form av erbjudanden från företag där de är 
kunder. En gruppdeltagare menar att det är helt upp till vad man väljer att lägga sin tid på. 
Denne menar att om tiden och orken hade funnits där, skulle en undersökning på vad för 
information som faktiskt delas, eventuellt generera en negativ bild. Men i och med ointresset 
och tidsbristen rinner detta ut i sanden och godkännandet och acceptansen av detta är därmed 
ett faktum. De flesta litar på företag och institutioner gällande att de inte läcker ut viktig 
information om de själva, och menar att de antar att deras integritet inte kommer att bli 
kränkt. De beskriver att det finns en tillit till systemet. Men de menar också att det finns en 
medvetenhet om att det kan gå fel. 
 
En annan deltagare tog upp hur exponering av personlig information kan bero på vilket sätt 
som det exponeras på. Skulle ett företag vilja komma åt uppgifter för vad en person har för 
åsikter om en viss sak, är det okej beroende på hur de väljer att gå vidare med den 
informationen. Det är skillnad att veta om åsikterna, än att exponera dem för omvärlden. 
Skulle de ta allas åsikter och sammanställa dem för att sedan ta det till en global nivå där alla 
kan ta del av dem, skulle det anses som en integritetskränkning. En bank, såg deltagaren dock 
som ett hjälpmedel till att kunna få en tjänst som behövs. 
 
En annan respondent anser istället att folk vill ha valet att inte behöva vara kopplad till en 
bank och därmed kunna samla in pengar på ett riskfritt sätt. De motiverar e-kronans 
uppkomst med att folk använder mindre kontanter och att folk kräver fler alternativ till 
kontanter. Nu eftersträvas alternativet till att inte behöva vara kopplad till en bank.  
Om utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle är styrt av en eller flera aktörer var det lite 
olika synpunkter om. En person sade att denne tror att utvecklingen styrs medan en annan 
respondent menade att det är inget som hen tänker på under vardagen. Personen motiverade 
att vi är indoktrinerade i det samhälle som vi lever i. En respondent vidareutvecklade denna 
synpunkt genom att ge exempel på när denne var och handlade i en affär och blev överraskad 
av att personen vid kassan visade att denne kunde betala genom att endast lägga betalkortet 
på kortläsaren. 
 
Respondenterna fick sedan frågan om vad de tror att de delar med sig när de betalar med kort, 
och det första svaret blev att det förmodligen har att göra med ens personuppgifter och ens 
kortkod, samt att det kan röra sig om saker som personen själv inte är medveten om. 
Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle, menade ena annan respondent, missgynnar 
personer som handlar svart och olagligt. Frågan om personlig integritet blir alltså en 
tolkningsfråga som har olika betydelser för olika personer, vilket gör det till en moralfråga 
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och att det skulle ha större betydelse för en grupp i samhället som eftersträvar ännu mer 
anonymitet. 
 
De flesta var eniga om att det är bra att lagen följs, samtidigt som det överlämnas mer makt 
till institutionerna där dessa får ökad förmåga att kontrollera och styra genom att avveckla 
kontanter. Ansvar och integritet lämnas över till förmån av effektivare transaktioner och då 
handlar det alltså om hur mycket befolkningen litar på samhället, också en tolkningsfråga där 
en person i exempelvis ett u-land skulle ha helt annorlunda tankar kring, menade en av 
respondenterna. Utvecklingen i Sverige går dock lite för snabbt ansåg samma respondent. Det 
är lätt för ungdomar att anamma all den nya tekniken som samhället erbjuder, dock är det 
betydligt svårare för äldre personer som haft en annan relation till teknik.  
 
En fördel med ett kontantlöst samhälle formulerades av en respondent som att det är ett bevis 
på hur välfungerande ett land är och att dess befolkning faktiskt litar på staten. Ju större tillit 
till staten ju mer kan staten handla och värna mer väl om folket löd resonemanget. 
Resonemanget möttes dock av kritik, där en respondent ifrågasatte tankesättet att ”ge dem 
mer tillit på bekostnad av integritet”. Detta besvarades med att det är det som individen kan 
ge samhället, “en persons integritet är resurs för samhället”.  
 
En respondent frågade de övriga i samtalet om de alla litar mer på staten eller företag varvid 
staten blev det självklara svaret. Respondenten som lyfte frågan vidareutvecklade genom att 
fastställa att det är det som frågan handlar om, om samhället blir kontantlöst är det bara 
företag som tar hand om transaktionerna, och då är det bara banker och företag som har hand 
om ens personuppgifter och inte staten. Detta ska vara meningen med e-kronan, att de kan 
kontrollera pengarna och transaktionerna genom betalningsmedlet, menar en deltagare.  
 
Det positiva med ett kontantlöst samhälle ansågs vara mindre svarthandel, snabbare 
transaktioner, smidigare samt mer kontroll på vad pengarna slösas på. Just snabba 
transaktioner möttes dock av reaktioner. En respondent ifrågasatte om detta faktiskt är 
någonting positivt, vilket besvarades att det är bra för företagen. Respondenten som 
ifrågasatte de snabba transaktionerna ifrågasatte poängen kring detta och syftet med att det 
ska gynna företagen. Detta besvarades med att det kan gynna landet. Landets ekonomi växer 
genom fler transaktioner vilket kan ske i större kvantiteter ifall folket får förmågan att 
spendera sina pengar snabbare. Folk kan även få mer tid att arbeta så att mer pengar kan gå i 
omlopp. Respondenten påstod att det beror på hur pengarna fördelas och exemplifierade 
genom att lyfta samma situation i ett land som inte har samma välfärdssystem som i Sverige, 
då blir problemet större om mer pengar är i rullning och människorna får då inte sina pengar 
tillbaka. Respondenten menar vidare att USA har mycket makt på grund av att de har mycket 
pengar i omlopp snarare än deras goda ekonomi. De har inte samma situation där som i 
Sverige, dock tänker hen att om det sker mer transaktioner ska personer enligt kapitalismens 
lag få mer pengar. Respondenten som ifrågasatte de snabba transaktionerna från första början 
menade att kapitalismen i sig kanske bör ifrågasättas. Ett system som bygger på att ha pengar 
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bör ifrågasättas. Detta ledde fram till ämnet om digital sårbarhet och vad respondenterna hade 
att säga om det. En respondent menar att vid nödsituationer behövs det något fysiskt som det 
går att byta med. En annan respondent menade att det hela tiden återgår till att vi lever i ett 
väldigt tryggt samhälle. Det är annorlunda i ett samhälle som för tjugo år sedan var i krig, 
men i och med att vi lever tryggt, påverkar det vår syn mycket. Detta vidareutvecklas av en 
andre respondent som säger att pengar i sig kräver mycket tillit, att folk ska värdesätta 
pengars värde från första början. I och med e-handeln och ett samhälle fritt från kontanter 
måste tilliten ökas ytterligare. 

4.2 Länsförsäkringar bank i Kronoberg 

4.2.1 Pengar och värde 

“Pengar är viktigt, men däremot är inte kontanter för mig”, inleder Kristina. Hon fortsätter att 
berätta att pengar är viktigt eftersom de genererar trygghet. Finns det tillgång till pengar ger 
det också en trygghet. Banken ser positivt på att kontanterna avvecklas enligt Kristina och 
hon belyser att det var mycket vanligt med rån mot banker förr. Det är enligt henne av 
säkerhetsskäl först och främst som bankerna avvecklade kontanthanteringen på 
bankkontoren. Ett annat skäl var av miljöskäl, då det sker betydligt mindre transporter och 
hantering av kontanter idag efter de har slutat att tillhandahålla kontanter på kontoren. Det 
blir enligt Kristina många transporter och mycket tid som går åt till detta. Det har varit en 
svår diskussion för banken att ha med sina kunder då många fortfarande vill ha kvar 
kontanterna. För småföretagare kan det spela stor roll med olika avgifter för kortbetalningar, 
men Kristina menar att många skulle tjäna på det om de istället för att hantera kontanter 
kunde omsätta den tiden till produktiva aktiviteter i företaget. En tredje aspekt som tas upp är 
de svarta pengarna i samhället som blir svårare att omsätta. Detta beror dels på att de inte går 
att handla överallt med dem men även att det inte går att lämna in dem till alla banker hur 
som helst även om vissa kontor tar emot dem. Nyare kontroller och lagar kring kontanter och 
insättningar gör enligt Kristina att det idag finns mer kontroll över transaktioner och 
insättningar på bankerna idag, och större press på kunden att redogöra var pengarna kommer 
ifrån. Förlorarna på den här utvecklingen blir enligt Kristina de som inte har tillgång till stabil 
internetuppkoppling, eller de på landsbygden som behöver ha kontanter i plånboken då kortet 
inte alltid fungerar i butiken. Hon tycker även att äldre ofta får ta en stor del av kritiken i 
varför vi inte redan är kontantlösa, men att det inte nödvändigtvis är sant då många äldre lär 
sig att använda kort, och att när i framtiden vi blir äldre så kan vi redan hur tekniken fungerar.  
 
Kristina menar att även om de äldre använder sig av digitala betalningslösningar eller kort, 
behöver inte kontanter vara det självklara ur rent säkerhetsperspektiv. Vid exempelvis dålig 
syn kan det vara svårt att urskilja siffror, då kan det också vara svårt att urskilja olika 
kontanters i form av olika sedlars värde. Sedan menar hon på problematiken som uppstår om 
svenskar rör sig utomlands där tekniken inte är lika fullt utvecklat som i Sverige. Då får 
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svenskarna problem om de endast har kort som betalningsmedel men butikerna tar endast 
kontanter.  
 
Kristina anser att bankbranschen inte är något framtidsyrke, och det beror på att tekniken tar 
över jobben, och som investeringsrådgivare måste de förhålla sig till många nya regelverk 
som har kommit. De måste dokumentera all den rådgivning som ges, och för att kunna ge 
rådgivning måste det finnas en total koll på de uppgifter som spelar in i bedömningen. Vid en 
investeringsrådgivning måste kunden ge alla uppgifter kring ens ekonomiska situation, och 
det handlar inte bara om vad kunden innehar på kontot, utan det kan röra sig om uppgifter 
som exempelvis andra banker besitter och pensionspengar. Detta har bidragit till att vissa 
inom försäkringsbranschen har backat tillbaka eftersom det är svårt att ge dessa råden om det 
inte går att få denna helhetsbild av kunden. Dock menar hon att detta också håller på att 
utvecklas i och med digitaliseringen, där automatiserade tjänster såsom fondrobotar blivit allt 
mer vanligt, där kunden själv med hjälp av internet går in och fyller i alla dess nödvändiga 
uppgifter som krävs, och därigenom få ett låneförslag. Detta är dock anpassat för en vanlig 
löntagare som inte har några extra inkomster eller andra intäkter, men sedan finns det de som 
inte går under den mallen och dessa är upp till bankerna att hjälpa. Men den stora massan går 
att sköta digitalt. 

4.2.2 Integritet 

Ur ett integritetsperspektiv får bankerna inte gå in och granska kundernas uppgifter av ren 
nyfikenhet. I vissa fall vid rådgivning går det att se att kunden har använt sig av till exempel 
spelsajter eftersom att det har gått ut mycket pengar från kontot, men det får inte väga in vid 
en låneförfrågan utan det är lönen och driftkostnaderna som spelar roll. Kristina menar att de 
mesta går att se hos en kund idag gällande information. Detta har också medfört en del 
lagändringar. En lag som nyligen uppkommit är GDPR och innebär att företagen inte får 
lagra viss information och måste radera information efter en viss tid. Därav måste de på 
arbetsplatsen rensa uppgifter såsom mail, bokade kunder och korttransaktioner vart annat år. 
 
Kristina anser att hon har ett gott förtroende för Riksbanken och statens penningpolitik. Hon 
anser dock att de driver en tuff räntesättning vilket hon tror att de är tvungna till. Dock är hon 
lite skeptisk till att de pressar räntan samtidigt som riksdagen sätter amorteringskrav, vilket 
går lite emot varandra. När frågan uppkom om hon tror att Sverige kommer bli kontantlöst 
eller inte, svarade hon att Sverige är på god väg mot det, men att det är långt ifrån att hela 
världen kommer att bli helt kontantlöst. I och med detta gör det också svårare för svenskar att 
helt gå ifrån ett kontantlöst samhälle eftersom de måste ha tillgång till kontanter om övriga 
världen har det. Detta är upp till Riksbanken och lagändring huruvida detta kommer att 
ändras i framtiden. Men hon känner att det även där kommer lite dubbla budskap, där 
Riksbanken vill lagstadga kontanthantering av banker samtidigt som de vill minska på 
kontanterna.  
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Angående kryptovalutor är det ingenting som de engagerar sig i särskilt mycket, men Kristina 
tror att det är ett ämne som diskuteras allt mer ju högre upp i branschen man kommer, men 
inte på ”kontorsnivå”.  
 
På frågan om vad integritet innebär för Kristina menade hon på att det är viktigt att inte alla 
ska ha tillgång till hennes uppgifter. Allt handlar om förtroende och det är något som inte ska 
missbrukas. Som förespråkare för Länsförsäkring bank menade hon att det är oerhört viktigt 
att säkerhetssystemen ser till att inte något läcker ut. Som exempel nämndes tekniken Bank 
ID som en fantastisk uppfinning som förenklar mycket, dock missbrukas det alltid av någon. 
Som bank meddelas det på samtliga kanaler om att kunden bör vara vaksam om sina 
personuppgifter, dock har kunden tendens att vara naiv.  
 
Utöver detta anser Kristina det vara omöjligt att undkomma bedrägerier helt eftersom 
bedragarna alltid ligger ett steg före. ”Det är ju de vi vill anställa, dem som pysslar med det 
här”, sa Kristina skämtsamt. Hon påstår att försöken till bedrägerier kommer att öka, dock 
måste vi ändå ha ett förtroende för bankerna menar hon. Utsätts du för bedrägeri är det 
banken som tar kostnaden. Trots detta förstår Kristina att det kan vara obehagligt att bli utsatt 
för bedrägeri, och att det kan kännas som när inbrott begås hemma vilket är en stor 
integritetskränkning. 
 
Personligen känner sig inte Kristina bevakad, hon är inte särskilt orolig som person och 
känner sig trygg med systemet. Hon är dock förvånad över att människor inte ifrågasätter de 
integritetsfrågor som dyker upp i samband med att pengar spenderas allt mer. Betalkorten 
används till precis allting idag, och det skulle gå att göra vad som helst i fall någon fick tag i 
dessa uppgifter. Hon anser att bankerna känner till ens beteendemönster men inte ens mjuka 
sidor. Hon instämmer dock att informationen är en guldgruva och påpekar det som hänt med 
Facebook och Cambridge analytica-skandalen. Angående bankernas situation menar hon att 
”De ser precis var du handlar, vad du handlar, om du reser, vart du reser. Så visst, det är ju en 
guldgruva, men det kommer aldrig att komma ut”, menar Kristina.  
 
Kristina tackar oftast nej till erbjudanden som erbjuder bättre service i butiker, eftersom hon 
anser att det blir för jobbigt att hålla reda på alla koder och appar men hon anser inte ha några 
stora problem med just sådana erbjudanden. Vad Kristina ogillar är att lägga ut sitt 
kortnummer och lagra det. Hon menar att det är en obehagskänsla främst men menar också 
hur lätt det ändå är att spärra sitt kort och ersätta det med ett nytt, vilket hon ser som något 
positivt. Att privata företag samlar in och lagrar information om sina kunder går inte att 
hindra menar Kristina. Hon menar att människor är överallt och allt är idag öppet, vilket 
lämnar över ansvaret till individen, då det är oundvikligt att företagen kommer att erbjuda 
bättre service till förmån av att få lagra kundinformation.  
 
Kristina anser att folk är naiva och tror att så länge någon inte råkar ut för bedrägeri själv lär 
man inte vara särskilt försiktig eftersom allting går mycket fort och det blir allt simplare att 
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lämna över sin information. Med det sagt menar hon även att det finns de som aldrig lämnar 
ut något och menar att det är en individfråga. Dock kommer delningen av personlig 
information att öka, om det inte lagstadgas. Anledningen till utvecklingen anser hon vara på 
grund av att Sverige är ett relativt skyddat samhälle. Med alla dessa transaktioner som 
genomförs, sker det inte mycket fel, vilket visar att systemet ändå fungerar vilket också ökar 
tilliten. Hon avslutar genom att nämna svenskar som ett folk som inte ifrågasätter särskilt 
mycket ”vi hänger ju med liksom, är det här nytt, det här kul, det här vill vi va med på”, 
menar Kristina. Ännu en gång fastställer hon att vi är följsamma. ”Men sen kan man ju inte 
dra alla över en kam för det finns ju många som är emot allt också”. 

4.2 ICA kvantum i Växjö  

4.2.1 Pengar och värde 

Det är viktigt att kunden får ha kvar valmöjligheten att betala med kort och kontanter, för det 
finns vissa skillnader i vad vi som människor ser som pengar, eller vad som känns tryggt för 
konsumenten enligt Joakim, butikschef på ICA Teleborg. För ICA säger han att 
kortbetalningar är både smidigare och säkrare för företaget. Det handlar enligt Joakim både 
om reducerad rånrisk och falska sedlar i omlopp. Det är fler unga som väljer att handla med 
kort och mest äldre som fortfarande använder kontanter enligt Joakims uppfattning. Han 
förklarar att det antagligen beror på vanor och rutiner i vardagen hos äldre. De är mer vana att 
hantera kontanter och har svårare för nyare betalningssätt såsom kort. Han menar även att det 
varierar mellan olika grupper i samhället, att det även går att se att människor som kommer 
från länder där förtroendet för banker och institutioner är lägre handlar mer med kontanter. 
 
Det är positivt att vi handlar mer med kort enligt Joakim, och han beskriver att det blir 
mycket tydligt hur långt fram Sverige är i utvecklingen när man reser till andra länder. Ändå 
tycker han att det är viktigt att valmöjligheten till kontanter finns kvar. Han säger även att han 
tror att det till slut blir ett helt kontantfritt samhälle i Sverige, men att de kommer att dröja 
längre än vad den allmänna åsikten är. Det är även viktigt att lyssna på folket, och att även 
om förtroendet för bankerna och Riksbanken är högt så är det folket som borde få bestämma 
om det ska vara kontanter eller inte säger Joakim. Kortet är inte alltid det bästa för dig, med 
olika avgifter både för handlare som konsumenter och stora mängder av information som 
skapas och delas med olika aktörer.  

 
“Det blir ju lite storebror ser dig med alla bankerna och dom har koll på var du tar ut dina 

pengar och så… men det är väl så samhället ser ut idag”. 
 
Joakim tror att anledningen till att svenskarna använder kort flitigare än andra länder är för att 
Sverige är ett tekniskt välutvecklat land och har därför en tendens att ta till sig moderniteter 
snabbare än andra.  
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4.2.2 Integritet 

På integritetsfrågan menar Joakim att han anser sig att man blir sedd nästintill överallt, vilket 
i många fall kan gå i överstyr. Han har själv valt att inte vara en del av de sociala medier som 
finns, vilket skapar en viss harmoni i tillvaron, och tror att det är allt fler som kommer att 
göra detsamma. Men å andra sidan anser han inte att den information som erhålls från de 
kortköp som görs och den information som banken besitter om köpmönster stör avsevärt, 
utan håller man sig till lagliga aktiviteter är det inget som påverkar negativt i det dagliga 
livet. Det är mer påtryckningar från internet som kan skapa en irritation i och med alla de 
förslag och kampanjer som man ständigt tvingas ta del utav.  
 
På frågan som istället riktar sig åt konsumenterna anser han dock att den tekniska 
utvecklingen på ICA har stannat upp en aning. Det är fortfarande det personliga erbjudandet 
som de använder, vilket de har gjort under en längre tid. Men han menar att det finns 
ytterligare steg att ta, som exempelvis notifikationer i telefonen när konsumenten närmar sig 
en vara som står med i inköpslistan.  
 
Personligen har han inte några problem med att dela med sig av information om sig själv för 
att få bättre erbjudanden och tjänster. Men det ska vara erbjudanden som är intressanta för 
kunden och de som inte är det ska sållas bort så personen inte blir pressad av en massa 
marknadsföring som inte uppskattas. I stort är det övre instanser som sköter den typ av 
utveckling, vilket är svårt att göra någonting åt på butiksnivå, och en större utveckling tror 
Joakim att det dröjer med eftersom att det handlar om stora omkostnader. 
 

Joakim menar att det är viktigt att ICA lyssnar på sina konsumenter, om en mindre andel vill 
ha något ska de även erbjudas det. Vid frågan om konsumenten alltid har rätt svarade Joakim 
att kunder alltid har har det lite skämtsamt, ”Men inofficiellt så har dom ju inte det, men det 
är viktigt att vara lyhörd tycker jag”.  
 
Varför Sverige är långt fram med korthandeln anser Joakim vara på grund av att vi är 
moderna och söker tekniken mycket tidigare med avancemang i data och IT samt att många 
företag skapas här. Utöver det instämmer han på att det kan ha att göra med svenskars 
förtroende för institutioner. Joakim ger ett exempel från en anställd från Kurdistan som i 
början tog ut hela sin lön i kontanter för att han trodde att banken skulle ta pengarna, ” kanske 
den synen dom har utomlands att, det händer ju inte här”, menar Joakim. 
 
Ett kontantlöst samhälle innebär en effektivisering samt att det är en lönsam aspekt och en 
intäkt för bankerna. Det är alltså inte Joakim själv som tjänar pengar på det, utan det är 
bankvärlden som de måste förhålla sig till i brist på andra alternativ. Angående antalet 
konsumenter på ICA kvantum i Växjö som fortfarande använder kontanter estimerades det 
vara runt 25 procent. Dock påpekar Joakim att de ligger nära universitetet vilket innebär en 
mindre publik av äldre människor. Vid frågan om det varierar från bransch till bransch 
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gällande hur det används kontanter ger Joakim exemplet att restaurangbranschen inte tar 
kontanter längre medan att ICA nog har störst anledning till att göra det. Slutligen anser 
Joakim att ett kontantlöst samhälle påverkar mest de äldre negativt eftersom de har att göra 
med att de är vana vid kontanter, ”ju äldre man blir ju svårare blir det att gå över till nya 
rutiner kan jag tänka mig”, menar han.  

4.3 Riksbanken 

Riksbanken är i grunden neutral till hur kontanter används. Deras uppdrag är att se till att det 
finns kontanter, att dessa kontanter är säkra, att de är effektiva och tillgängliga i samhället. 
Samhället i denna kontext består av banker, då privatpersoner idag inte har tillgång till 
Riksbankens tjänster. Riksbanken menar att det är efterfrågan på kontanter som styr deras 
arbete med detta. Riksbanken har även inställningen att betalningssätten ska bära sina egna 
kostnader. Att marknaden för betalningssätt är stor och har många aktörer ser Riksbanken 
som positivt, och att kontanter är en del av alternativen att välja bland är bra. Att sedan varje 
aktör arbetar för att främja “sitt” betalsätt, som till exempel betalningskort och Swish är upp 
till varje enskild aktör och inte något som Riksbanken blandar sig i.  
 
En sak som Riksbanken ser som potentiellt negativt med kontantavvecklingen är när grupper 
i samhället får svårt att betala. Det drabbar framförallt grupper i samhället som ofta blir 
uppmuntrade att använda kontanter som betalningsmedel, såsom äldre pensionärer, 
funktionsnedsatta, asylsökande eller andra utan svenskt bankkonto. Riksbanken säger att det 
finns en viss oro för dessa grupper när möjligheten att betala med kontanter minskar, och 
frågan som uppstår är om det är upp till samhället att agera eller om Riksbanken ska agera för 
att hjälpa detta. Ett exempel som Riksbanken nämner är att Post- och Telestyrelsen har lagt 
fram ett förslag att försöka att lära dessa grupper att komma in på den digitala banan snarare 
än att försöka hålla kvar betalningssättet kontanter. 
 
En annan potentiell negativ aspekt av kontantavvecklingen ser Riksbanken i att samhället 
behöver fungerande sätt att betala och att kontanter är ett effektivt sätt att uppehålla 
beredskap och kontinuitet utifall de digitala betalsätten eller infrastrukturen skulle få problem 
att fungera. Utan kontanter kan det enligt Riksbanken bli svårt eller omöjligt att betala om 
endast digitala betalsätt existerar vid en sådan kris. Egentligen är sättet som betalningar sker 
på irrelevant för Riksbanken, men de måste fungera och det måste finnas en samhällelig 
beredskap om ett betalningssätt slutar att fungera. Denna beredskap blir mer sårbar i ett 
kontantfritt samhälle. 
 
Angående integritet ser inte Riksbanken att det är något som hör till deras explicita uppdrag, 
utan att det istället är en fråga för andra myndigheter att värna om befolkningens integritet, 
till exempel Datainspektionen. Riksbanken har dock en medvetenhet kring frågan, och det är 
även en av kontanternas fördelar att de är anonyma och integritetsskyddande i deras ögon. På 
liknande sätt är det inte heller i Riksbankens uppdrag att skydda människor från bedrägerier 
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eller andra olagliga handlingar som kommer från de olika betalningssätten. Däremot bevakar 
Riksbanken denna utveckling, då de anser att kortbetalning eller andra digitala betalningssätt 
måste fungera på en acceptabel nivå, samt att efterfrågan på kontanter påverkas av hur säkra 
eller osäkra de andra betalningssätten upplevs. 
 
Att det skulle påverka samhället negativt om samtliga företag skulle sluta ta emot kontanter 
idag är något som Riksbanken oroar sig för eftersom de är oroliga för att den utvecklingen 
ska gå alldeles för snabbt. De anser att det är många grupper i samhället idag som har 
svårigheter att betala med de nya betalningsmedlen. Detta är något som Riksbanken ständigt 
bevakar, men de kan å andra sidan inte göra så mycket åt det. Men det positiva delar som 
detta medför är att det har uppkommit många smidiga alternativa betalningslösningar. Sedan 
menar också de att kontantrån har minskat drastiskt vilken är en stor fördel. 
 
Sedan har även själva kontanthanteringen effektiviserats det senaste årtiondet såsom 
kostnaden för kontanter synliggjorts allt mer, optimerade transporter och andra 
automatiserade verktyg. Detta anser de vara mycket på grund av Riksbanken som dessa 
effektiviseringar har utvecklats eftersom de för cirka 13 år sedan beslöt att bankerna inte 
behövde åka fram och tillbaka och lämna pengar vilket har lett till att kontanthanteringen 
blivit allt säkrare.  
 
Det har talats om ett lagkrav som Riksbanken  vill införa som tvingar bankkontor att 2

tillhandahålla kontanter, och detta hänger ihop med att vi befinner oss i ett övergångsläge. 
Utvecklingen där banker inte längre tar emot kontanter har gått för fort för vissa personer 
som inte hängt med i denna utveckling, och Riksbanken anser att det är viktigt att de värnar 
om dessa grupper som har stort behov av av kontantuttag och kontantinsättningar.  
 
Kontanter är ett privat betalningsmedel som en handlare egentligen har en skyldighet till att ta 
emot, men däremot finns det regler som går att avtala bort. Trots det så finns det starka 
avtalslagar i Sverige vilket skulle kunna innebära att näringsidkare avtalar bort ett framtida 
kontantkrav så som sker idag, så dessa lagar strider lite mot varandra.  
 
Angående kryptovalutor är det inget som Riksbanken arbetar aktivt med. Däremot arbetar de 
fram ett alternativ betalningssätt som de kallar för e-kronan, som är en slags digital valuta. 
Gällande integritetsfrågan i detta fall menar Riksbanken att det inte blir någon kommersiell 
tillgänglig information, men eftersom den är digital så lämnar den spår efter sig, vilket gör att 
det inte går att vara helt anonym vid användandet. De menar att oavsett om Riksbanken 
beslutar för att införa e-kronan, spelar det ingen roll vilken teknik som Riksbanken anammar 
eftersom användaren alltid kommer att lämna spår ifrån sig, oavsett vilken teknik som 
används. För att förhindra brott som e-kronan kan orsaka finns det en rad lagar som 
Riksbanken måste förhålla sig till. 

2 Till exempel denna debattartikel från Stefan Ingves, Riksbankschef: 
https://www.dn.se/debatt/privata-alternativ-pa-vag-att-konkurrera-ut-kronorna/  
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Vid frågan om befolkningen alltid har rätt och ska styra utvecklingen eller om folket behöver 
utbildas, påpekade Riksbanken att det är marknaden som styr. Marknaden gör det som är 
lönsamt, och finns det grupper som inte klarar av situationen rent ekonomiskt måste staten 
finnas till hands så att folk kan betala. Riksbanken vidareutvecklar och menar att detta är en 
fråga som flera myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen redan är med och samarbetar på.  
 
Om Sverige kommer att bli helt kontantlöst hade respondenterna svårt att svara på. De ansåg 
ändå att den utvecklingen kommer att dröja där de hänvisa till en rapport där de undersökte 
det svenska folkets betalningsvanor vilket resulterade i att sex av tio svenskar ännu använder 
kontanter vilket innebär att vi inte har utelämnat kontanterna helt ännu. Varför Sverige ansågs 
vara så långt framme med korthandeln menade ena respondenten ha att göra med att Sverige 
är så pass digitaliserat. En andre respondent menade att det har att göra med historiska 
faktorer, att i Sverige finns en stor tillit till staten, myndigheter och banker i jämförelse med 
övriga Europa. Integritet anses inte vara så högt på agendan i Sverige i jämförelse med ett 
land som exempelvis Tyskland. 
 
Ifall detta höga förtroende kommer att fortsätta vara ett faktum bland det svenska folket 
hoppades respondenterna på just för att de själva är en institution, ”fram till det händer 
någonting antagligen”, menade en respondent. Det är viktigt att hela betalningsmarknaden 
fungerar bra, just i Sverige har bankerna varit bra på att samarbeta för att hitta fram 
gemensamma lösningar för de mindre betalningarna som exempelvis Bank ID och Swish. 
Denna situation beskrivs som unik och är inte något som anses frekvent i övriga länder. Dock 
påpekades det att under hela utvecklingstiden och med de olika betalningsformer som 
framkommit har kontanter alltid funnits parallellt i en stor utsträckning vilket tyder på att det 
inte riktigt går att förutspå vad som ska hända när betalningsmöjligheter försvinner. 
 

”Det finns ju en oro här i Riksbanken om det här ändras”.  
 

Ena respondenten vidareutvecklar med att kontanter alltid har funnits som ett slags 
konkurrerande betalningsmedel. Att den riskerar att försvinna är bara en anledning till 
uppkomsten av e-kronan. Respondenterna ansåg det vara svårt att veta om samhället blir mer 
sårbart i framtiden, dock är det en fråga värd att undersöka, och det vidareutvecklades genom 
att det inte bara är en fråga som växer för Riksbanken utan för alla aktörer i samhället, ”i 
synnerligen när det gäller utifrån beredskapsskäl. Om det är kris eller krigssituation, då är det 
ju ett annat läge”.  
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5.0 Analys 
 

I analysdelen kommer det insamlade empiriska materialet ställas mot det teoretiska 
underlaget där likheter och skillnader studeras och analyseras. Analysen är strukturerad på 
samma sätt som empirikapitlet; i två olika teman, pengar och värde samt integritet där de två 
olika teman analyseras var för sig så att den röda tråden på ett lättare sätt kan följas. 

 

5.1 Synen på pengar och värde 

I den fokusgrupp samt intervjuer som genomfördes diskuterades det först kring pengar och 
värde. Pengarnas främsta funktion enligt studenterna i fokusgruppen ansågs vara att det 
underlättar handeln av varor. Enligt Kristina på Länsförsäkringar bank är den grundläggande 
uppgiften för pengar att generera trygghet, medan Joakim från ICA lade fokus på kundens 
valmöjlighet att få välja sitt betalningsmedel, det finns skillnader i vad som människor tolkar 
och ser som pengar och det finns skillnader i vad som anses vara tryggt för konsumenten sade 
Joakim.  
 
Simmel (2004) menade att pengarnas förmåga att ersätta varje objekts ekonomiska värde 
garanterar kontinuiteten i framtida transaktioner. Pengarna ska alltså finnas som kontrast till 
hur föremålens värde förändras och har som funktion att vara något som finns att vända sig 
till vid oklarhet. Detta kan därmed kopplas till samtliga respondenter eftersom pengars 
funktion är empiriskt till för att erbjuda stabilitet i den ostabila vardagen vilket enligt Simmel 
(2004) ansågs vara dess främsta funktion. Pengar uppfyller målen att underlätta handeln av 
varor eftersom de ersätter de ”primitiva former av utbyte” som Simmel exemplifierade. De 
erbjuder trygghet eftersom de fungerar som en symbolik att luta sig tillbaka till samt att de i 
dess nuvarande stadie finns i olika former av betalningsmedel som representerar pengar och 
värde i kontanter, kortbetalningar och alternativa valutor som exempelvis kryptovalutor. 
 
Pengarnas funktion har enligt fokusgruppen växt till att bli något som förknippas med makt, 
känslor, status samt en förutsättning för ett liv. Simmel (2004) nämnde att de privata företag 
som är anknutna till pengar främjar det sociala intresset av produktion och konsumtion så 
länge som det är relevant för de involverade. Pengarnas mål jämfördes av Simmel med 
politiska ideal där ingen av dem har några egentliga slutmål, utan de finns för att ge upphov 
till processer. Pengar blir enligt respondenterna till en maktfråga eftersom pengar föder makt 
i och med dess förmåga att styra människor. Detta är precis vad författarna Alexander (2011), 
Axelsson och Qvarsebo (2017) samt Christensen, Daugaard och Poul (2014) talade om, att 
makt handlar om övertalan, dirigering och influens samt att det är relaterat till sociala 
samspel. Enligt Ahrne och Swedberg (2002) härstammar denna makten från pengarnas 
konvertibilitet medans Nitzan och Bichler (2009) menar att denna makt kommer från 
kapitalets roll inom det kapitalistiska systemet. Om pengar är makt genom denna förklaring 
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bör det alltid vara så att den som har mer pengar, och därmed mer makt, alltid kan utöva 
denna makt över den som har mindre. Status är även relaterat till pengar som någon har eller 
inte har enligt fokusgruppens resonemang, vilket också nämns av Ahrne & Swedberg (2002) 
som en av de utökade funktionerna av dagens pengar. Även om det är människor som ska 
styra ekonomin så är det oftast ekonomin som styr människorna. Detta speglar Axelssons och 
Qvarsebo (2017) resonemang baserat på Foucault där makt fungerar som ett språk för att 
beskriva relationer och händelser. Pengar och makt är i denna beskrivning helt utbytbara. Vi 
mäter sakers värde, kvantifierat som pengar, men att detta maktförhållande mellan individer 
lämpar sig också till att uttryckas i siffror. Eftersom pengar går att konvertera till andra 
former av social makt genom dess konvertibilitet (Ahrne & Swedberg, 2002) och att 
utövandet av makt inte bara kommer direkt uppifrån eller nedifrån och ofta uttrycks genom 
indirekt influens och dirigering (Axelsson & Qvarsebo, 2017) blir den direkta konsekvensen 
av denna konvertibilitet påtaglig för människorna i samhället, där den som har mer pengar 
också har mer makt. Vidare reflekterar fokusgruppen att mycket utav pengarnas bidrag till 
social makt kommer från att vi, även om vi inte alltid vill erkänna det, lever i ett kapitalistiskt 
och klassfördelat samhälle. Detta är vad Nitzan och Bichler (2009) menar med deras teori 
kring kapital och makt. En respondent i fokusgruppen menade att kapitalismen i sig, ett 
system som bygger på att ha pengar bör ifrågasättas. I och med att vi lever i ett kapitalistiskt 
system, där pengar är kommodifierad makt, blir maktförhållanden inom samhället och mellan 
personer starkt beroende av vem som har kapital, och dennes förmåga att med hjälp av det 
kapitalet organisera människor för att formera och ackumulera mer kapital. 
 
Pengars förmåga att utföra och influera olika handlingar kan ha att göra med ens nation och 
detta är vad Christensen, Daugaard och Poul (2014) menade om hur ledarskap är 
situationsbestämt. I fokusgruppen togs USA upp som exempel som en stormakt med en stor 
ekonomi men som däremot inte har den bästa levnadsstandarden i jämförelse med ett land 
med mindre ekonomi som Sverige. Nationens makt beror alltså inte på hur väl var och en 
inom landet kan få mer pengar utan hur väl nationen kan göra nationen rikare, även om det 
bara är några få som får ta del av kapitalet.  
 
Simmel (2004) var själv kritiskt inställd mot vad författaren, som tidigare nämnt, kallade 
”primitiva former för utbyte av ägodelar”. Dessa fysiska pengar var även en föråldrad 
kvarleva enligt Simmel. Detta styrks av Weatherford (1998) teori kring de tre faserna av 
pengarnas historia. Simmel förutspådde en utveckling mot den tredje fasen, där samhället 
skulle använda “symbol för en symbol”, alltså digitala pengar, istället för symboler för värde. 
Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle tycktes av en respondent i fokusgruppen vara styrt 
likt den myt Milqvist (1971) nämnde; den nya vänsterns syn på marknaden, där författaren 
och respondenten just nämnde den tilltro att det inte finns något egentligt fritt val utan att alla 
indoktrineras av marknadsförare och följer efter det som marknaden och dess reklamer har att 
erbjuda oss. Riksbanken själva menade att det är marknaden som styr utvecklingen likt 
Milqvist (1971) första myt den klassiska ekonomins idealbild där marknaden strävar efter 
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lönsamhet. Riksbanken och övriga myndigheters uppgift är då att hjälpa de som får det svårt 
finansiellt i samband med denna utveckling. 
 
För Kristina på Länsförsäkringar bank ansågs kontanter inte vara något av stor vikt. 
Kontantavvecklingen ses som positivt för banken i och med att det medför färre risker för 
rån, mindre skada för miljön samt att det missgynnar svarthandel. 
Detta var något som även de i fokusgruppen var de eniga om, att en strävan mot ett 
kontantlöst samhälle kan anses som en moralfråga som gynnar vissa, men också missgynnar 
andra, och menar att de som ägnar sig åt kriminell verksamhet får det svårare. Detta är något 
som Lehrberg (2005) också är inne på då författaren belyser alla de smidigheten som det 
kontantlösa samhället medför, men varnar också för de eventuella riskerna som föds ur detta. 
På Riksbanken menar de att de är oroliga för att denna utveckling har skett i för snabb takt, 
och att vissa grupper blir utsatta eftersom de fortfarande använder kontanter i större 
utsträckning. Men menar också att brott som uppstår i och med kontanter har sjunkit 
samtidigt som nya effektiva betalningslösningar har utvecklats. Men även själva 
kontanthanteringen går idag till på ett smidigare och säkrare sätt. 
 
Just säkerheten är något som även Joakim instämmer med Kristina, som menar att det sker en 
reducering av rånrisk och falska sedlar i omlopp. De nackdelar som togs upp av Kristina hade 
att göra med småföretagare som kan störas av kortavgifter, dock kan de istället få mer tid 
över till produktiva aktiviteter. Utöver det, nämndes det att de stora förlorarna blir de utan 
internetuppkoppling eller äldre som kan få det svårt att läsa siffror vid försämrad syn eller att 
de är vana med kontanter och får därmed svårare att övergå till nya rutiner menade Joakim, 
vilket var något som också Riksbanken kommenterade. Riksbanken har kommit med 
lagförslag som tvingar banker att ta emot kontanter, vilket kan vara ett motsägande budskap, 
men på Riksbanken menar de att de vill införskaffa det för att vi befinner oss just precis i 
denna övergång. Riksbanken menar att utan kontanter kan det bli svårt vid en eventuell 
infrastrukturell kris om det bara finns digitala betalsätt. Kristinas syn på kontanter kan 
kopplas till de två sistnämnda maktdimensioner av Christensen, Daugaard och Poul (2014), 
nämligen det som berör relationell makt samt institutionell makt. Eftersom branscher inom 
bank och försäkring tillhör de som har minst att göra med kontanter, har normer och sociala 
relationer som reglerar aktörers beteende upprätthållits sedan en längre tid och därmed har 
kontanter en liten emotionell betydelse för de involverade, vilket gör det enklare för dem att 
ta avstånd ifrån betalningsmedlet.  

5.2 Integritetsfrågan och digital sårbarhet  

Forskarna till denna studie tolkar Georg Simmels grundtankar kring värde om att det handlar 
om distans. Som Simmel (2004) nämner erbjuds vi objekt som genom ett modernare tankesätt 
kan frambringa nya tekniska fenomen. Vi utvecklar och anammar dessa nya tekniska 
innovationer och förbereder oss för att betala höga priser eller utmana tålamodet för att erövra 
den distansen som sätts vid projektplaneringen och lanseringen av objekten. Dock tar det inte 
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lång tid efter lanseringen innan samma objekt får ett nedsänkt pris och sedan konkurreras ut 
av nya konkurrenter med nyare teknik. Detta kan även ha att göra med hur objekten kan 
riskera att missbrukas. Kristina på Länsförsäkringar bank beskrev Bank ID som en fantastisk 
uppfinning genom att den förenklar mycket, men det är alltid någon som missbrukar det. 
 
Transaktioner kan idag färdas över hela världen på extremt kort tid vilket har öppnat 
möjligheterna för de digitala pengarna att växa sig allt större och blivit ett allt mer populärt 
betalningssätt (Bronk, Monk & Villasenor, 2012). Men vad är det egentligen för 
integritetsfrågor som uppstår vid detta moderniserade skiftet? Vid fokusgruppen som hölls, 
kom de fram till att denna relativt nya tekniska lösning som digitala pengar är, och de 
integritetsfrågor som uppstår i och med den, inte är något som dem tänker på utan det finns 
bara där. Förmodligen är fallet att yngre människor (läs 90-talister) är uppvuxna med internet 
och dess innebörd, vilket har bidragit till att en värld utan det är svårt att föreställa sig. De 
menade att så länge som den personliga integriteten inte blir kränkt, lägger de inte någon 
tanke på det. De menade att informationstillgången blivit så pass stor att de inte längre orkar 
lägga ned någon energi på det. 
 
Linné (2008) menar att bankerna sparar information om hur kundernas köpmönster ser ut 
tillsammans med annan viktig information och har därmed full kontroll på vad människor gör 
och kallar detta nya samhälle för ett kontrollsamhälle. Men Kristina menar dock att bankerna 
inte får gå in och granska kunderna av ren nyfikenhet. De har tillgång till all den information 
om de kunder som dem har, men de får bara gå in och kontrollera uppgifter vid exempelvis 
rådgivning. De har alltså tillgång till personens uppgifter och har makten och möjligheten att 
göra vad de vill med informationen där det “enda” som hindrar utvecklingen från att gå 
överstyr är formaliteter och lagar. Det tillkommer dock nya lagar hela tiden för att skydda 
personuppgifterna, såsom GDPR, vilket innebär att företagen måste regelbundet rensa 
uppgifter. Carlsson och Jacobsson (2012) menar att banker är den bransch som utnyttjar den 
tekniska utvecklingen i störst grad för att underlätta det administrativa arbetet. Bankerna är 
snabba att etablera nya tekniska innovativa lösningar och utnyttjar dem på bästa sätt 
(Bränström, 2016). Carlsson och Jacobsson (2012) beskriver att allt mer bankärenden sker 
hemifrån vilket ställer större krav på säkerheten, vilket de menar att bankerna försöker att inte 
ge oro angående de eventuella säkerhetsbrister som finns i systemet. Detta är också något 
som Rådmark (2009) håller med om men menar istället att betalningarna över internet kan 
skapa oro eftersom att kunden faktiskt inte får se den fysiska produkten vid köpet. 
Utvecklingen har gått lite för snabbt ansåg fokusgruppen, och den snabba utvecklingen var 
även någon som Riksbanken påpekade att de hade lite oro över. Det finns ingen som direkt 
ifrågasätter vem som gör jobbet, det läggs möda på att ge eloge över den tillit som finns till 
institutioner och hur de samarbetar när utvecklingens slutmål är det ingen som vet något om. 
Forskarna till studien menar att folk har varit naiva och det resulterade i GDPR lagen, men 
vad kan komma härnäst? 
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Vid frågan om hur respondenterna uppfattade företags tillhandahållande av personlig 
information var det en respondent i fokusgruppen som menade att det beror på vilket sätt som 
någon blir exponerad på, och menade att om ett företag vill komma åt ens åsikter om något är 
det okej så länge som företaget håller det inom dem själva och att det blir en 
integritetskränkning så fort uppgifterna lämnar företagets gränser. I vissa fall, såsom banker, 
måste de ha tillgång till vissa personliga uppgifter för att kunna använda deras tjänster. 
Joakim på ICA anser att vi blir sedda överallt. Dock tycker han inte att det är störande med 
att bankerna besitter den information som de gör, utan det är mer påtryckningar från olika 
slags internetkampanjer som är besvärligt. På ICA använder de sig dock av kampanjer, men 
dessa är personliga erbjudanden och som tillges med kundens samtycke. 
 
För att ge kunderna en större trygghet kan de vara såsom Kristina påpekar, att mängder med 
nya lagar skrivs, men detta ger dock inget skydd mot intrång. Att kunderna känner denna 
tryggheten är viktig för bankerna, eftersom att de tjänar mer pengar på att kunderna själva gör 
sina betalningar och andra ärenden över nätet, vilket är något som Joakim också understryker. 
Kristina menar dock att det är omöjligt att helt undvika alla bedrägerier eftersom de alltid 
ligger ett steg före, och hon påstår även att detta är något som kommer att öka i och med 
digitaliseringens utveckling. Däremot ska det inte finnas en misstro eller oro för bankerna 
eftersom att de är dem själva som står för de omkostnaderna som bedrägerierna orsakar. 
Rådmark (2009) beskriver att risken för att bli utsatt för bedrägerier online är försvinnande 
liten, och där de flesta bedrägerier sker i samband med användning av fysiska kort. Dock blir 
personen utsatt för en integritetskränkning vilket inga pengar kan ersätta. Kristina tror att folk 
litar på systemet och så länge inte något bedrägeri eller liknande inträffar, kommer människor 
inte vara försiktiga. Rådmark (2009) menar å andra sidan att personliga uppgifter bör förvaras 
med största möjliga säkerhet av exempelvis e-handelsbutiker och att det kan genom slarv 
exponeras och kunden inte kan göra någonting åt saken.  
 
De allra flesta som deltog i intervjuerna var eniga om är att det krävs en tillit till högre 
institutioner och banker och till systemet. Tack vare att Sverige är ett moderniserat land 
ligger vi också i framkant gällande kortanvändningen. Men ju mer som Sverige går mot ett 
kontantfritt samhälle, desto mer bedrägerier kan komma att ske och desto högre krav kommer 
att sättas på säkerheten. Riksbanken ansåg det vara svårt att veta om samhället skulle bli mer 
sårbart i framtiden, dock är det av vikt nog för samtliga aktörer i samhället. Anledningen till 
Sveriges unika situation har enligt Riksbanken med att göra med bra samarbete mellan 
aktörer såsom banker, där de gemensamt utvecklar tekniska lösningar. Detta i sig har en 
koppling med utövande av direkt makt enligt Christensen, Daugaard och Poul (2014) där 
bankerna gemensamt tar fram vad enligt dem anses vara den främsta lösningen på situationen 
och låter endast marknaden ge sin reaktion på vad de tycker om dessa nya uppfinningar, dock 
har de inget att säga om det ska bort eller ej med omedelbar effekt. Beslut och frågor som är 
av relevans för folket kan förbises av bankerna till förmån av vad deras bild av vad en 
“bättre” framtid är, används inte de möjligheter som bankerna har så kan de 
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handlingsmöjligheter som Christensen, Daugaard och Poul (2014) beskrev bestämmas av 
andra.  
 
Kryptovalutor var något som studenterna på fokusgruppen ansåg vara en reaktion på 
efterfrågan av en icke spårbar valuta. Detta är i enlighet med vad som ledde till framkomsten 
av bitcoin enligt Extance (2015) där intresse kring valutan väcktes i och med dess förmåga att 
erbjuda anonymitet. Som även nämnt tidigare ifrågasattes framkomsten av denna typ av 
valuta av en respondent i fokusgruppen där denne ifrågasatte behovet av anonymitet som att 
någon ska ha något särskilt att gömma och därmed är det en viktigare fråga beroende på vem 
du frågar. Kryptovalutor var enligt Kristina på Länsförsäkringar bank inget som diskuteras på 
”kontorsnivå” hos Länsförsäkringar, dock menade Kristina att det är något som branschen är 
medvetna om samt att det diskuteras ”högre upp”. På Riksbanken är inte kryptovalutor i sig 
intressant, däremot håller de på att utveckla den så kallade e-kronan, som är ett alternativt 
betalningssätt till kontanter men är digitalt. Denna information som samlas av användningen 
av denna valuta kommer inte kunna vara tillgänglig för kommersiellt bruk, men de på 
Riksbanken menar å andra sidan att eftersom den är digital kommer den att lämna spår, 
eftersom allt som har med digitalisering att göra lämnar spår efter sig.  
 
Att det inte anses vara något relevant ämne på kontorsnivå hos Länsförsäkringar bank kan 
kopplas till den andra maktdimensionen som Christensen, Daugaard och Poul (2014) 
beskriver som indirekt makt. Branschen är alltså medvetna om de ämnen som är aktuella i 
omvärlden och samhället, dock beskrivs dessa inte som relevanta för företagets agenda. Om 
kryptovalutor utgör ett direkt hot eller ej för bankbranschen kan vara för tidigt för att 
förutspå, dock menade Kristina själv att bankbranschen var en döende bransch, där allt fler av 
jobben som utförs på bankkontoren automatiseras. Forskarna till denna studie spekulerar även 
om att de som sitter högre upp i företagen möjligtvis skulle kunna bevaka dess utveckling för 
att se om det finns användningspotential i kryptovalutorna som Extance (2015) påpekade att 
JP Morgan Chase gjorde. Bankerna måste ha kryptovalutor på sin horisont då de är medvetna 
om vad som skulle hända om de missar att ta plats på marknaden, och som Christensen, 
Daugaard och Poul (2014) nämnde så kommer möjligheter som inte används av bankerna 
användas av någon annan aktör till att bestämma över utrymmet och handlingsmöjligheterna. 
Som Wang och Vergne (2017) menade kan dock grunden till osäkerheten ligga just i att det 
har blivit en stor trend och eventuell prisbubbla, till följd av uppmärksamheten. Men 
kryptovalutorna kan som Dierksmeier och Seele (2016) påpekade, vara ett alternativ till 
framtida branscher som eftersträvar snabbare överföring samt anonyma transaktioner utan att 
behöva mellanhänder såsom banker, vilket medför extra avgifter eller extern kontroll av ens 
privata aktiviteter.  
 
För att avrunda analyskapitlet väljer forskarna till denna studie än en gång att lyfta fram 
Georg Simmels (2004) tankar kring den rörelse från pengarnas specifika egenskaper till att 
bli en ren symbolisk representant för den funktion som det tänks uppfylla. Detta kan alltså 
tolkas till just digitaliseringen av pengarna och rörelsen från dess materiella form. Trots 
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tidigare kritik mot kontanter, ansågs även denna rörelse vara ett hot för mänskligheten enligt 
Simmel (2004). Risken kan bli att effektiviseringen och strävan efter formella strukturer 
hämmar empatin kring världsliga frågor, som i detta fall kan vara människans integritet. 
Riksbanken beskrev hur kontanter alltid har funnits som ett konkurrerande betalningsmedel 
och det har varit en självklarhet för människan i århundraden, och en distansering av 
kontanter kan möjligtvis vara en utlösande process till en framtida lösning. Vi behöver 
kanske distansera oss från kontanter för att börja uppskatta det som betalningsmedel igen. 
Kontanterna i sig har dock ännu inte försvunnit helt, enligt Riksbanken använder sex av tio 
svenskar ännu kontanter i sin vardag så slutmålet, vad det än är, är ännu inte fulländat. Precis 
som Joakim från ICA i början av analyskapitlet nämnde, kan tillgången till olika 
betalningsalternativ i slutändan ändå vara det som vi alla bör fortsätta sträva åt. 
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6.0 Slutsats 

I detta kapitel ges de slutsatser som analysen har genererat och bidragit till och är en 
sammanfattning på hur forskarna har tolkat det insamlade och analyserade materialet.

 
 
Pengar erbjuder effektivare handel, trygghet, valfrihet och makt i ett och samma medel. 
Maktfrågan var ett större ämne rent verbalt hos studenter än hos de faktiska företagen i 
näringslivet som utövar makten. Det resonerades att befolkningen styr utvecklingen som i sig 
styrs av lönsamhetsaspekter, men det menades på att det är bankerna som mest får ta del av 
den vinst som uppstår. Att lita på institutioner kommer att spela en allt större roll ju längre 
utvecklingen fortgår. I intervjuerna som är genomförda i detta projekt har det framgått att det 
finns ett stort förtroende till företag, institutioner och myndigheter att respektera människors 
integritet, och eftersom det redan finns ett så pass stort förtroende för Riksbanken finns det 
ingen anledning att de inte ska få fortsatt förtroende i framtiden, om inget drastiskt händer. 
Speciellt nu i synnerhet när de arbetar med utvecklingen av exempelvis e-kronan, som ställer 
ännu högre krav på säkerheten. Vi går mot en allt mer digitaliserad värld, men vad för 
teknologi som än används, så kommer betalningssätten fortfarande lämna spår. Det finns en 
större potential för Sverige att gå över till ett helt kontantfritt samhälle än övriga världen 
eftersom det finns ett högt förtroende och en tillit till institutioner och myndigheter. Men det 
finns aspekter som gör att det inte går att ta klivet över helt och hållet. Ett av dem är för att vi 
måste förhålla oss till resten av världen. Detta kan innebära krockar om det finns olika 
betalsystem i hela världen. I många delar av världen finns det stort missförtroende hos 
statliga institutioner vilket förhindrar denna typ av utveckling. Detta kan kopplas till det som 
Joakim berättade då en utländsk anställd plockade ut hela sin lön i kontanter som resultat av 
personens misstro på banker. 
 
Ett annat exempel som strider mot ett kontantlöst samhälle är de äldre personerna som är 
uppvuxna med fysiska kontanter och därmed har svårare med en digitaliserad övergång. Det 
finns en motstridighet i samhället där ena sidan strävar mot ett kontantlöst samhälle, men där 
andra sidan fortfarande vill ha kvar fysiska kontanter. Det finns för- och nackdelar med båda 
sidorna, men att utvecklingen går mot ett helt kontantlöst samhälle råder det inga tvivel om. 
De positiva aspekterna av det kontantlösa samhället kan sammanfattas som: mindre risk för 
rån i banker och butiker, mindre miljöpåverkan av transporten av kontanter, enklare betalning 
för konsumenten och bättre lönsamhet för kortbetalningar för företagen samt att det försvåras 
att spendera svarta pengar i samhället. Dessa punkter var intervjupersonerna medvetna om 
och tog upp vid intervjutillfällena. De negativa konsekvenserna som människor resonerade 
kring var de tidigare nämnda utsatta grupperna i samhället, en rädsla för att utvecklingen går 
för fort fram, en mer sårbar infrastruktur och betalningssätt som förlitar sig på att den 
tekniska utrustningen fungerar. 
 

50 



 

Säkerheten kommer vara det som blir avgörandet för övergången och Sverige kan vara det 
land som tar initiativet och föregår med gott exempel om att ett välfungerande digitaliserat 
system fungerar och hur mycket det effektiviserar och underlättar för människor, vilket 
förhoppningsvis flera länder kan ta efter. I samband med denna utveckling stadgas det även 
allt fler lagar för att öka säkerheten. Dessa sätter dock inte stopp för den kriminella 
verksamheten då de alltid är ”ett steg före”. Det positiva med detta är att vi har ett 
välfungerande system där individer vid bedrägerier oftast blir ersatta av det som de gått miste 
av. Dock så går det aldrig att ersätta den integritetskränkning som skett. Utvecklingen av 
kontanter har gått mycket fort de senaste åren, för fort enligt många, och det är förståeligt att 
många människor inte hänger med i den utvecklingen, i synnerhet äldre personer som är 
uppvuxna med fysiska kontanter. Det är då upp till banker och institutioner att informera och 
uppdatera dessa grupper samt att övertyga om att digitaliseringen medför effektivitet och att 
det är säkert. 
 
Det som vi lagt märke till är att yngre personer använder mer digitala betalningsmedel och 
tjänster, och därmed kan resonemangen kring kontantavvecklingen bli en generationsfråga. 
De yngre är i allt större grad samtidigt fullt medvetna om de risker som de tar. Detta kan 
tolkas som att fördelarna väger upp nackdelarna, eller att människor är naiva tills det väl 
händer något som kan få en att ändra ens uppfattning. Vi vet idag om att vår information 
lagras i databaser, och att denna används för att driva tjänster och plattformar vi vill ha. 
Aktörerna upplevs som seriösa och när det kommer till banker och myndigheter har vi ett 
stort förtroende. Ifall rån eller bedrägerier skulle ske så är bankerna redo att ta på sig 
kostnaden för att inte ha en fortsatt missnöjd kund eller låta brister i systemet synliggöras. Vi 
lever i ett samhälle med informationsöverflöd vilket kan bli överväldigande, och därmed även 
få motsatt effekt i form av förlust av fokus och intresse kring det. Att denna makt över vår 
integritet finns är vi medvetna om i samhället, men vi förlitar oss på att den inte kommer att 
missbrukas. 
 
Idag finns det alternativa betalningsmedel som upprätthåller den personliga valfriheten, dock 
är källan till dessa ändå kopplade till staten där alternativa valutor som kryptovalutor ännu 
inte hunnit bli ett öppet ämne bland företagen. Målet i framtiden blir ändå att hålla 
befolkningen nöjd, en balans mellan betalningsmedlen måste finnas där det ena inte får bli 
alltför större än den andra. Frågan återstår dock om denna nöjdhet bland folket blir genuin 
eller om den blir styrd.  
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Vi kom sammanfattningsvis fram till följande slutsatser: 

 

● Användningen av kort kontra kontanter är en generationsfråga. 
 

● Pengar är uttalat mer en maktfråga bland studenter än de som verkar i näringslivet. 
 

● Det är marknaden som sägs styra utvecklingen men det är också en marknad med 
aktörer som inte lägger möda på att reflektera över utvecklingen . 

 
● Några av respondenterna menade på att utvecklingen i sin tur styrs av institutioner. 

 
● Det råder stort förtroende till institutioner i Sverige där situationen kan uppfattas som 

unik. 
 

● Effektivisering och lönsamhet är det som i huvudsak ska vara det som styr 
utvecklingen. 

 
● Det är viktigt att samhället och institutioner fortsätter att arbeta för att upprätthålla 

den personliga valfriheten när det kommer till betalningsalternativ. 
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7.0 Diskussion
 

I detta kapitel diskuterar forskarna vad de hade för förväntningar inför projektet samt vad de 
lärt sig under studiens gång, samt den vidare forskning som projektet kan bidra till. 

 
 
Vad som först började som en idé där vi skulle undersöka försäkringsbolag och deras syn på 
kontantavvecklingen utmynnades till en studie där fokuset blev samhället. Det väsentliga blev 
genom ändringen av fokus inte bara pengarnas utveckling utan även människors syn på 
integritet. Vi samtliga forskare till denna studie hade till en början inställningen om att ett 
kontantlöst samhälle är en positiv övergång från det äldre betalningssättet och att det är en 
naturlig utveckling i och med digitaliseringen, med en relativt neutral syn på de 
frågeställningar vi hade inför studien. Det vi märkte under studiens gång var att 
medvetenheten var stor om de faktiska risker som fanns i och med detta och den sårbarhet 
som ett kontantlöst samhälle bidrar till. Dock var det inte många som faktiskt lade energi på 
dessa frågor, utan de hade en tendens att använda de nya tekniska lösningarna utan att 
ifrågasätta dem. Detta innebär att folk har en stor undermedveten tillit till banker och högre 
institutioner, eftersom information om dem själva ges ut flera gånger varje dag. Vi fann det 
intressant att just denna medvetenhet om vad för typ av information som man medger sig var 
stor, men trots det så accepterade de läget och följde med strömmen av utvecklingen. Ett 
större dataintrång eller missbruk av insamlad data, likt Cambridge analytica-fallet som 
uppdagades 2018 eller Equifax intrånget 2017 har inte skett i Sverige. Om ett sådant skulle 
ske, skulle det då äventyra denna tillit till institutioner och myndigheter, och skulle då 
människors inställning ändras?  

7.1 Vidare forskning 

Denna studie kan trots ett brett empiriunderlag utvecklas ytterligare genom att undersöka hur 
pensionärer ser på denna fråga genom att exempelvis hålla en fokusgrupp med personer som 
är 65+ och lyssna till deras åsikter. I denna rapport fanns det ej resurser till att utföra en 
sådan, utan vi fick förhålla oss till de ställningstaganden som gavs av de de utvalda 
respondenterna. Dessa åsikter gav en tydlig bild av hur samhället är delat och en generell bild 
av hur de äldre har för inställning till det kontantlösa samhället, där vi mer eller mindre dragit 
dem över en kam. Generellt sett är användningen av kontanter större hos de äldre, men det 
hade ändå varit intressant att studera den gruppen mer djupgående och se deras insikt i det 
hela. Det hade varit intressant att studera huruvida insatta och engagerade denna grupp är i 
ämnet eftersom de är uppväxta med det traditionella betalningssättet med kontanter och 
använt det under en större del av deras livstid, som sedan snabbt och drastiskt kommer till att 
ändras i och med digitaliseringen. 
Det råder även en sorts håglöshet i att ta reda på vad som faktiskt driver utvecklingen till ett 
kontantlöst samhälle. Några aktörer säger att det är minskad efterfrågan av kontanter, andra 
menar på att det är en brist på tillgänglighet som gör att efterfrågan minskar då människor 
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mer eller mindre tvingas övergå till digitala betalningssätt. Vi skulle tycka det vore intressant 
med en djupdykning i detta fenomen för att ta reda på exakt varför utvecklingen har gått så 
snabbt här i Sverige, vilka aktörer som står att vinna på utvecklingen och om incitamenten till 
att avveckla kontanterna är medvetet styrt av privata aktörer. 
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Bilagor 

Diskussionsunderlag till fokusgruppen 

 
1. Vad är pengar för dig? 

 
2. Vad är viktigt med integritet och vad är integritet för dig? 

 
3. Känner ni er bevakade genom hur ni spenderar era pengar och isåfall hur? 

 
  

Intervjufrågor till ICA kvantum och Länsförsäkringar Bank 

 
1. Vilken roll spelar kontanter i eran verksamhet? 

 
2. Hur viktigt är pengar för dig? 

 
3. Vad har du för åsikter kring den rådande kontantavvecklingen? Bra / dåligt, varför? 

 
4. Ser du någon skillnad mellan kontanter och digitala pengar? Fördelar / nackdelar? 

 
5. Har du förtroende för Riksbanken och statens penningpolitik? 

 
6. Tror du att vi kommer leva i ett kontantlöst samhälle? När? varför? Varför inte? 

 
7. Vad är integritet för dig? 

 
8. Vad är din uppfattning kring integritetsfrågor som uppstår i och med avvecklingen av 

kontanter? 
 

9. Känner du dig bevakad genom hur du spenderar dina pengar? 
 

10. Vilken information tror du att du lämnar till din bank / kortutgivare?  
 

11. Vad tycker du om att företag samlar in och lagrar information om sina kunder? 
 

12. Skulle du vilja dela med dig av mer information om det var till fördel för dig? (priser, 
erbjudanden och personlig service) Varför? 
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Intervjufrågor till Riksbanken 

 
1. Vad har du för åsikter kring den rådande kontantavvecklingen? Bra / dåligt, varför? 

 
2. Ser du någon skillnad mellan kontanter och digitala pengar? fördelar / nackdelar? 

 
3. Tror du att vi kommer leva i ett kontantlöst samhälle? När? Varför? Varför inte? 

 
4. Vad är integritet för dig? 

 
5. Vad är din uppfattning kring integritetsfrågor som uppstår i och med avvecklingen av 

kontanter? 
 

6. Känner du dig bevakad genom hur du spenderar dina pengar? 
 

7. Vilken information tror du att du lämnar till din bank / kortutgivare?  
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