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Hur hanterar vi det kontantlösa 
samhället?
Solveig Engdahl



Vad är problemet?

✤ ’Lämna 160:- i ett kuvert till Stina’

✤ Göra inköp och betala för tjänster. Betala räkningar

✤ Kunna växla kontanter och mynt



Hur skaffa 
kontanter i dag ?

1. Via bankomat (atm) - 
sedlar (minsta 100:- 
behöver växla t ex i 
butik)



.. eller

2. Uttag/insättning hos de banker som har kontanthantering 

✤ I Danderyd endast Handelsbanken vid Djursholms 
torg 

3. Ta ut i butik (frivilligt*/motvilligt)

4. Ta fram ur ’madrassen’ (risk pga frekventa sedelbyten)

5. Hitta, låna eller



Att bli av med kontanter

✤ Är ett växande problem för många föreningar och 
småföretag

✤ Allt fler affärer och restauranger tar inte emot 
kontanter - senast Ikea

✤ Insättningar kan betraktas som penningtvätt



Fundering

✤ Det skulle ha uppfattats som skämt - om man för 60 år 
sedan sagt att vi nu hämtar kontanter ur ett ’hål i väggen’

✤ Om man om 60 år säger att vi nu tror på ett kontantlöst 
samhälle - kommer det också betraktas som ett skämt?

Vi lever mitt i förändringen



Motstånd finns

✤ Kontantupproret - ett nätverk av 
organisationer med Björn Eriksson i 
spetsen. Riktar sig främst mot 
bankernas agerande

✤ SeniorNet har ställt sig bakom 

✤ Protester från turister och från över en 
miljon människor som inte vill/kan 
hantera tekniken

✤ Många identifierar sig plötsligt med 
oss som grupp





Vad gör vi i mellantiden?

✤ Betalar räkningar via bankernas digitala tjänster och 
internetbanker. Med kortläsare, koder och Bankid

✤ Betalar med kort i kortläsare med pinkod

✤ Blippar med Visa eller Mastercard kort - utan kod

✤ Dvs använder det som fungerar med insikt om 
riskerna



Tänker på säkerheten och Swish-ar i 
Sverige 

✤ Säker identifiering av dig som dig. För många fler än bankerna. Dagens 
lösning är

✤ Bankid/Mobilt Bankid utfärdas av bankerna och installeras på dina 
enheter (dator, surfplatta, smart telefon) - Bankerna propagerar för att du 
aldrig ska lämna ut din Bankid kod till någon

✤ Säker koppling mellan bankkonto och den enhet som initierar utbetalningar. 
Dagens lösning är 

✤ Swish. En app som använder ditt mobilnummer och Mobilt Bankid. 
Appen installeras och aktiveras antingen på surfplatta eller smart telefon. 
Appen kan överföra pengar till andra mobilnummer som också har appen 
kopplad till sitt bankkonto. Finns för både privatpersoner och företag. 
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Checklista Kontantupproret



Efter kaffet

✤ Bankernas (SEB, HB o Swedbank) digitala tjänster

✤ Vad är att Blippa?

✤ Om hur skaffa Mobilt Bankid

✤ Betala med mobilen - Seniorens artikel i nr 7,  2018

✤ Vad är Kontantupproret?

✤ Frågor och Svar om Swish

✤ Demonstration av Swish


