
Motion: Minska kontantanvändningen 
Användandet av kontanter kostar samhället enorma pengar. Kontanterna ska tryckas, vaktas, 
transporteras, hämtas ut, räknas om och om igen och sedan samlas in, många gånger helt i onödan. 
Riksbanken har räknat fram att det kostar runt 10 miljarder om året1, bara för hanteringen. Den 
ekonomiska brottsligheten och undanhållandet av skatt, negativ påverkan på klimat och arbetsmiljö 
samt våldsbrott i kontanternas spår finns det inte ens några siffror för, men de sammantagna 
kostnaderna är mångdubbelt högre än den redan höga kostnaden 10 miljarder.  
 
Samhället behöver därför minska kontanthanteringen till förmån för mer effektiva och mindre 
kostsamma lösningar. Sverige har varit ett föregångsland i att utnyttja ny teknik för utveckling och vi 
har goda förutsättningar för att fortsätta ligga i framkant. Denna motion syftar till att ytterligare 
stärka Sveriges position på området effektiva betalningar. 
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Visste du att… 

Två tredjedelar av kontanterna i Sverige finns i den svarta och kriminella ekonomin enligt Riksbanken2. 
 
Jämfört med de andra nordiska länderna ligger Sverige sämst till i fråga om kortbetalningar, i förhållande till 
betalningar med kontanter. 
 

Små företag får betala upp till 10 gånger mer till bankerna för ett kortköp än stora kedjor. 

Minskade koldioxidutsläpp 
Kontanter fraktas från tiotusentals butiker, krogar och serviceinrättningar i hela landet till banker, 
bankerna transporterar till sina kontor, till bankomater, till växelkassor och människor åker till 
bankerna för att hämta kontanter, som inom kort ska tillbaka dit igen. Transporterna av våra 
kontanter släpper ut koldioxid, utsläpp som i princip inte existerar för elektroniska betalningar. 

Ökad personlig säkerhet och trygghet 
Att underlätta för andra betalningslösningar som kort och internet, giro och telefonbank eller 
betalning via mobilen och satsa på information om detta, skulle göra livet tryggare och mer praktiskt 
för många. Säkerheten för elektroniska betalningar utvecklas hela tiden och banken ersätter nästan 
alltid om man förlorat pengar vid till exempel kortbetalningar i affär eller över internet. Om man 
förlorar kontanta pengar är de däremot borta för alltid, detta gäller för privatpersoner, men är också 
i allra högsta grad relevant för företagare inom handeln där hantering av dagskassor ofta är ett 
påtagligt personligt säkerhetsproblem.  

Förbättrad arbetsmiljö och mindre risk för rån 
Rån mot exempelvis banker och butiker är ett växande exempel på kriminalitet kopplad till 
kontanter. Vid varje rån måste polisen rycka ut. Chockad och skadad personal måste få vård och 
krishantering och företagen drabbas av produktionsbortfall. För polisutredningar och rättegångar, 
vård och sjukskrivningar får samhället betala. Och antalet rån är inte som många tror ett avtagande 
problem utan tvärtom, rånen blir fler, och dessutom brutalare med mer tungt beväpnade rånare. En 
annan aspekt på detta är att affärer de senaste åren mer och mer tagit över rollen som bank och 
hanterar mycket kontanter. På banker finns skottsäkert glas, vakter och övervakningskameror, men 
dessa lösningar är för dyra för de flesta mindre butiker och dessutom ineffektiva och onödiga 
jämfört med att minska mängden kontanter.  

Värna småföretagarna 
Grafen nedan visar att det i första hand är butiker som drabbas av de ökande rånen, butiker som av 
ekonomiska skäl ofta inte ser sig ha valet att uppmuntra kunderna till att betala på andra sätt än med 
kontanter. I hög utsträckning är det småföretagarna som drabbas. Det är ju även som sagt generellt 
mycket dyrare för mindre företag att hantera kort och de slutna kassasystem som löst problemet hos 
exempelvis stora livsmedelskedjor är på de flesta ställen otänkbart på grund av 
installationskostnaderna. På flera sätt hindras småbutiker, caféer och andra småföretag från att delta i 
näringslivet och betalningshanteringen på samma villkor som de större företagen, de halkar efter i 
form av både vinstmarginaler och effektivitet, det är en onödig orättvisa. 
 

                                                             
2 The Use of Cash and the Size of the Shadow Economy in Sweden, Sveriges riksbank 
working paper series 204 av Gabriela Guibourg & Björn Segendorf, mars 2007 



Antal polisanmälda rån per år, från 1975 till 2009. 

Olika typer av rån. Källa: Brottsförebyggande rådet.
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Hela Sverige ska leva  
Med elektroniska betalningar försvinner avstånden i hanteringen av dagskassor. De positiva effekter 
som en minskad kontanthantering skulle ge blir ännu tydligare i glesbygden än i tätbebyggda 
områden. Samhället sponsrar de facto kontanthanteringen med stora summor varje år, pengar som 
istället skulle kunna investeras i infrastruktur för betalningar som är bättre och mer effektiv för hela 
landet. Se ett konkret exempel i utdraget från Tillväxtverkets seminarium nedan. 

Utdrag från Tillväxtverkets seminarium för servicehandläggare 2009 

Nedläggningen av Svensk kassaservice har medfört stora problem, särskilt i fjällnära områden och i skärgården. Det 
rapporterade arbetsgruppen för bevakningsuppdraget betaltjänster. Christina Rehnberg, från samordnande länsstyrelse 
Dalarna, redovisade utfallet av en enkät. 19 län har svarat.   
 
Vilka reaktioner har länsstyrelserna fått?  
De som har reagerat är främst äldre, anhöriga till funktionsnedsatta personer, landsbygdsbutiker och företrädare för 
företagarföreningar. Länsstyrelserna anser att det fortfarande finns stora problem, men många reaktioner når inte 
fram.  
 
Vad är problemen?  
Främst brister att lämna dagskassor. För särskilda grupper saknas möjligheter att ta ut kontanter eller betala 
räkningar.  
 
Exempel från skärgården  



Idag finns det tre öar i Stockholms skärgård där betalningsservice är upphandlat via PTS. Utöver detta finns det 
ingenstans att banka dagskassor. Det kan vara upp till 13 timmars resväg för att lämna dagskassan.  
 
Exempel från Norrlands inland  
Angela Nilsson från Länsstyrelsen Norrbotten berättade om hur nedläggningen slagit i sitt län.  
- De flesta bor nära kusten men många bor även nära fjällen och där blir det problem.  
Det största problemet för företagen i dessa områden är dagskassahantering. I exempelvis Arjeplogs kommun finns 
idag endast en bank i centralorten. Orterna i utkanten av kommunen måste åka till Arjeplog för att lämna 
dagskassan. Detta innebär resurskrävande resor (dyrt bränsle, dåliga vägar), oro för risker samt ett ofta stort 
kassalager hemma. Det senare väljer få att prata om eftersom man p.g.a. inbrottsrisk inte vill skylta med att man har 
pengar hemma.  
 
En deltagare frågade om man inte borde använda sig av kortbetalning i större utsträckning?  
- Det är dyrt för små företag. Speciellt företag som har många små transaktioner.  
 
En annan deltagare undrade varför man inte kan skriva avtal med värdetransportföretag? 
- Närmaste värdetransportföretag finns i Piteå. Detta innebär en resa på 60 mil tur och retur för värdetransporten 
vilket medför orimligt hög kostnad, menade Angela. 

Minskade möjligheter för skattebrott och organiserad brottslighet 
Kontanter används till droglangning, häleri, svarttaxi och försäljning av sådant som smuggelgods 
och hembränd sprit. Och pengar som ska beskattas undanhålls. Enorma summor går varje dag från 
kassalådor direkt ner i fickor i form av bland annat svarta löner, utan att ta vägen via redovisning 
och beskattning. Hela två tredjedelar av kontanterna i Sverige finns i den svarta och kriminella 
ekonomin enligt Riksbanken. Att minska kontanthanteringen är ett effektivt sätt att minska de 
faktiska möjligheterna för både skattefusk och droger. Minskad kontanthantering drar helt enkelt 
undan mattan för flera typer av brottlighet som är beroende av kontanter.  

Effektivare handel och minskade kostnader för samhället 
Vi måste justera avgifter och kostnader så att de speglar även samhällets kostnader. Kostnaderna för 
att betala med kort är relativt lätta att överblicka, det handlar om fasta kostnader som inköp av 
kortautomater och IT-system hos bankerna, kostnader som ligger på handlare och banker som vill få 
igen pengarna för investeringar och underhåll av systemen. Men kostnaderna för kontanthanteringen 
är mycket svåra att överblicka och till stor del ligger kostnaderna för kontanthanteringen på oss alla, 
oavsett hur vi väljer att betala. Därför är det oacceptabelt att bankerna idag tar höga avgifter per 
korttransaktion men inget för en enskild kontanttransaktion, eftersom det inte motsvarar de faktiska 
kostnaderna. Det bör inte heller vara tillåtet för bankerna att ta ut högre avgifter på kortköp för 
mindre handlare. Avgifterna bör justeras så att de inte får den negativa effekten att de hindrar 
elektroniska eller mobila betalningar till förmån för kontanta betalningar, exempelvis genom att 
kortavgiften inte kopplas till antalet transaktioner. 
 
Den största delen av kontanthanteringen kommer från köp under 200 kronor, så att koncentrera sig 
på att öka användandet av kort för småköp är en viktig del av lösningen. Den lag som infördes den 1 
november 2010 som förhindrar näringsidkare i Sverige från att ta ut en avgift när du betalar med 
kort kan på ytan verka vara en lösning, men det löser bara en väldigt liten del av problemet. Den 
drabbar istället i första hand småföretagare inom detaljhandeln, småföretagare som inte kan 
förhandla ner avgifterna som de stora kedjorna.  



 
Kostnaden för handlaren för att ta emot betalningar via bankkort är generellt 1-3 kronor per 
transaktion, för betal-/kreditkort kostar det 1-3 kronor + 1,5%-3% på köpsumman. Utländska kort 
är oftast ännu dyrare än inhemska betal-/kreditkort. De stora kedjorna och medlemmar i Svensk 
handel3 kan få betala så pass låga avgifter som mellan 50 och 80 öre till bankerna för varje kortköp, 
medan små enskilda handlare får betala mångdubbelt mer. Svensk Handel har marknadens bästa 
avtal men det är få handlare som har detta avtal och många handlare står utanför Svensk Handel, 
ofta av ekonomiska skäl. 
 
Istället för att öka antalet kortköp drabbade lagen små handlare och tvingade fler att införa ett 
minimibelopp för kortköp, och minskade därmed fördelarna med kortköp för både handlare och 
kunder, istället för tvärtom. Handelsanställdas förbund4 har tidigare krävt ett enhetligt regelverk som 
förhindrar avgift på alla kortköp, men detta regelverk bör rikta sig även mot bankernas avgifter och 
inte bara mot de enskilda handlarna som det nu blivit. 
 
Vi kan utgå från att teknik och elektronisk handel är framtiden och att kontanterna allt mer bör och 
kommer att fasas ut. Det är inte rimligt att vi helt och hållet lämnar åt bankerna och den privata 
sektorn att leda denna utveckling. Den svenska staten behöver snarast bli en mer aktiv aktör på den 
marknaden. 

Betalkort för alla? 
Det kan vara svårt för till exempel nyanlända invandrare, gömda flyktingar, unga utan inkomst eller 
för den som har betalningsanmärkningar av något slag att få bankkort, vilket vi behöver se över. Om 
fler har rätt och möjlighet att använda kort, som idag är det dominerande alternativet till kontanter, 
kommer också kontanthanteringen att kunna minska. Även barn bör kunna få använda andra 
lösningar än kontanter. Idag kan barn vara ordförande för stora organisationer, de kan arbeta för lön 
och driva företag, men ofta hindras de från att ha bankkort. Barn som är stora nog att få veckopeng 
och därmed hantera kontanter bör även ha rätt att använda alternativa betalningslösningar. 
Morgondagens betalningslösningar måste vara tillgängliga för alla som idag hanterar cash, oavsett 
ekonomisk eller legal situation, ålder eller medborgarskap.  

Problem: monopolsituation 
Ett reellt problem med kortanvändning är att några få företag, inte minst kortföretag som Visa och 
Mastercard, dominerar marknaden och har ett mycket stort inflytande över villkoren för hanteringen 
av ekonomiska transaktioner i handeln. Denna funktion är i högsta grad att betrakta som 
samhällsviktig, och det demokratiska inflytandet över hanteringen måste öka.  
 
Bankernas och kortföretagens regler och avgifter har lett till att det ofta upplevs som billigare och 
enklare med kontantbetalningar jämfört med andra alternativ. En förklaring till detta är att en stor 
del av kostnaderna för kontanthantering ligger på samhället och belastar våra gemensamma 
tillgångar, snarare än på de aktörer som använder sig av kontanterna. Detta behöver regleras statligt. 

                                                             
3
 Branchorganisation som företräder 13000 företag inom parti- och detaljhandeln. 

4 Fackförbund inom LO för anställda inom bland annat butik, varuhus och lager, 150 tusen medlemmar varav 2/3 
kvinnor. 



Möjlig lösning?  

I Danmark har man försökt lösa problemet genom att inför ett nationellt konkurrerande betalkort 
kallat DanCard, som kostar betydligt mindre att använda än de multinationella korten. Det har hjälpt 
Danmark att bli ett av världens bästa länder på att få medborgarna att betala med kort, men alla som 
rest i Danmark med Visa eller Mastercard förstår att det finns problem. Handlare tar ogärna emot 
kort med så höga avgifter som Visa och Mastercard när ett bättre och billigare alternativ finns för 
majoriteten av kunderna. ”Kun DanCard” är en skylt man ofta möts av i danska affärer och 
Danmark framstår inte som särskilt vänliga mot turister. 
 
Ett europeiskt betalkort skulle dock kunna bli ett alternativt konkurrerande betalkort som satte press 
på Visa och Mastercard att justera och hålla sina avgifter nere. Ett betalkort med både demokratiskt 
inflytande och insyn skulle på sikt kunna expandera till andra länder i världen. Detta kräver en 
noggrann utredning innan vidare steg tas. 

Räkneövning 

Mica har en kiosk, avgiften hon får betala till banken varje gång en kund väljer att betala med kort är 5 kronor, för 
kontanter tar banken en avgift på 95 kronor per insättning, i snitt går Mica till banken efter 2000 betalningar. Idag 
ville en kund köpa ett frimärke för 6 kronor. Förtjänsten på ett frimärke är 50 öre. Hur mycket tjänar Mica på att 

sälja ett frimärke efter att avgifterna är betalda för kort respektive kontantköp? 

Problem: integritetskränkningar 
Som tidigare nämnt så är betalningslösningar i högsta grad att betrakta som en samhällsviktig 
funktion, och därför måste det demokratiska inflytandet över hanteringen öka. Exempel på problem 
som kan nämnas är att de elektroniska betalföretagen PayPal, Visa och Mastercard nyligen beslutade 
sig för att blockera alla betalningar till organisationen WikiLeaks, och alltså hindrar en organisations 
verksamhet av politiska skäl. Ett annat exempel är de svenskar som arbetade med det somaliska 
banksystemet al-Barakat som fick sina elektroniska tillgångar frysta enbart på grund av att ett annat 
land hävdade misstankar om terrorbrott. Det är inte är rimligt att försätta människor i ekonomisk 
husarrest på lösa misstankar av något slag. Lagstiftningen är redan tydlig i förbuden mot att 
uppsåtligen ge ekonomiskt stöd till illegal verksamhet. Att det är möjligt, eftersom att större andel av 
betalningarna sker elektroniskt, motiverar inte den ökning av restriktioner eller övervakning kring 
betalningar vi sett, och utvecklingen innebär ett hot mot vår integritet.  
 
Detta är ett allvarligt problem som finns redan idag, och inget som skapas av en ytterligare minskad 
kontanthantering eller kan lösas av att kontanthanteringen fortsätter som vanligt. Men det är likafullt 
viktigt att ha med i arbetet kring betalningslösningar. Vi behöver grundligt utreda hur integritet, 
yttrandefrihet, äganderätt och andra grundläggande rättigheter kan kombineras med elektroniska 
betalningar och en övergång till minskad kontanthantering. Det vill säga hur det demokratiska 
inflytandet och medborgarnas integritet när det kommer till betalningar kan öka.  

Möjligheten till anonyma kortbetalningar 
Idag kan man med hjälp av kontokortet följa var människor befinner sig och vad de handlar, och 
kontokortsinformationen är både åtråvärd och känslig och därför behöver lagarna för betalkort vad 
gäller den personliga integriteten skärpas. Kopplingen mellan personnummer/folkbokföring och 
betalkort är idag för stark och behöver försvagas för integritetens skull. Detta går mycket väl att 
kombinera med att göra möjligheterna för kort och andra typer av betalningar billigare och mer 
lättillgängliga.  



 
Vi behöver se över möjligheterna att få färre uppgifter registrerade kring våra kortköp och vår 
konsumtion och ha särskilda insatser kopplade till integritetsaspekterna av en minskad 
kontanthantering. Banktransaktionerna behöver skiljas från köptransaktionerna så att säljarna inte 
kan se vem köparna är eller lagra information om dem, och inte heller ska bankerna/kortföretagen 
kunna registrera eller lagra den samlade informationen där köpare kopplas till var och vad som 
köpts.  
 
En avvägning mellan behoven att minska möjligheterna för skattebrott och organiserad brottlighet 
och personlig integritet behöver göras. I detta väger integriteten tungt, eftersom behovet av att 
minska kontanthanteringen är oerhört mycket större än enbart bekämpning av kontantberoende 
brottslighet. Ett exempel på lösning är att låta kunder förbli helt anonyma, som vid 
kontantbetalningar, även vid elektroniska betalningar på mindre summor. Här finns redan 
möjligheter (mobilbetalningar, pre-paid cards etc) och initiativ som är under utveckling. Behovet 
finns, lösningarna utvecklas, men de behöver stöttas och slipas för att fungera i vardagen och börja 
användas i större skala. 



 

Därför yrkar jag 
 
att  Rörelsen arbetar för att det inrättas en statlig utredning kring hur vi kan minska 

kontanthanteringen i Sverige 
att  denna utredning har följande utgångspunkter: 

1. Att finna förslag hur någon myndighet kan få ansvaret för att bevaka samhällets bästa i fråga 

om den typen av betalningar som idag sker företrädelsevis med kontanter eller betalkort 

2. Kartläggning av hur samhället bäst stöttar en förenklad infrastruktur och framtagandet av 

nya/förbättrade tekniska lösningar för att enkelt och billigt betala mindre summor utan 

kontanter (exempelvis med mobilen) 

3. Att föreslå lösningar på hur bankers och etablerade kreditskortsföretags dominans balanseras 

och hur konkurrensen inom sektorn kan öka (exempelvis genom att möjligheterna att införa 

ett nationellt eller Europeiskt betalkort utreds, hur förutsättningarna för ytterligare aktörer 

vid sidan av banker och etablerade kreditskortsföretag kan förbättras och hur man på annat 

sätt kan öka förutsättningarna för sund konkurrens enligt innehållet i denna motion) 

4. Att kartlägga i syfte att införa tekniska och juridiska lösningar för att låta kunderna förbli helt 

anonyma vid elektroniska betalningar på mindre summor 

5. Se över möjligheterna att begränsa lagring av uppgifter kopplade till elektroniska betalningar 

som kan hänföras till individer, inklusive möjliga påföljder för för företag som läcker eller 

missbrukar uppgifter som gör att enskilda personer kan spåras 

6. Att föreslå ett regelverk som ger fler människor, inklusive barn, människor med 
betalningsanmärkningar och nyanlända invandrare möjligheter att använda andra 
betalningsmedel än kontanter 

7. Att föreslå hur incitamenten för kontantanvändning minskas (exempelvis genom att flytta 
bankernas möjligheter att ta ut avgifter för kort till möjlighet att ta ut avgifter vid uttag och 
eventuellt insättningar av kontanter) 

8. Kartlägga hur incitamenten för handlare att uppmuntra kontantfria köp kan ökas genom att: 
a. Se över hur det kan bli billigare med korthantering för små 

företag i detaljhandeln  
b. Föreslå lösningar på hur kortföretag och banker kan ta ut sina 

avgifter på ett sådant sätt att kontanthanteringen minskar (alltså inte som idag en fast 
kostnad per transaktion) 

c. Se över hur differentierade avgifter för korthantering för små 
och stora företag bäst stävjas 

d. Utreda möjligheterna och kostnaderna till investeringsstöd för 
kortläsare och annan infrastruktur 

e. Utreda ytterligare lösningar för betalningar (se punkt 2. och 3.) 
att  förbundskongressen antar denna motion som sin egen och överlämnar den till den 

socialdemokratiska riksdagsgruppen med uppmaning om vidare behandling  

 

Anna Ardin 


