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Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Värmlands län  
 
Sammanfattning av länsstyrelsens bedömning av tillgången till 
grundläggande betaltjänster i länet  
Inom länet noteras mindre förändringar kring utbud av betaltjänster, men 

som kan ha stor betydelse för vissa.  

Vad gäller privatpersoner i allmänhet i länet så bedöms tillgången generellt 

vara tillfredsställande. Dock finns ett ökande behov hos individer i ett digitalt 

utanförskap. Årets bevakningsarbete visar också att anhöriga tar ett allt 

större ansvar för att möjliggöra genomförandet av digitala tjänster.  

Tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner; äldre och 

personer med funktionsnedsättning bedöms under året ha försämrats något, 

detta trots att användandet av digital teknik troligen har ökat. Tekniska 

svårigheter har identifierats men även problem att hantera de nya mynten 

och sedlarna vilka upplevs svåra att se och känna skillnad på. ”Man får ge 

fram en näve mynt och lita på att kassörskan tar rätt” är en återkommande 

synpunkt. Liknande problematik beskrivs inom kortbetalning i butik där 

utmaningen är både att komma åt terminalen samt att se informationen på 

displayen. Detta leder till ett beroende av att be om hjälp för att kunna utföra 

dessa tjänster.  

I de orter där bankkontor är kvar genomför banken digitala 

informationsträffar för sina kunder, de ger också svar på eventuella frågor 

och utmaningar. På de orter där den egna banken inte finns kvar tenderar 

utsattheten och beroendet av anhöriga öka. Särskilt stor blir utmaningarna 

för de äldre och personer med funktionsnedsättning som befinner sig i ett 

digitalt utanförskap.  

Tillgången för företag och föreningar att lämna dagskassor bedöms ha 

minskat något då antal inlämningsställen i nästan samtliga kommuner har 

blivit färre under året. Flera föreningar anser det kostsamt att sätta in 

kontanter, framförallt mynt på konto. Den ekonomiska faktorn påverkar 

även möjlighet till internetuppkoppling och därigenom utförandet av olika 

betaltjänster.  
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Genomförandet av årets bevakningsarbete 
Under året har Länsstyrelsen deltagit både på mässor och hållit 

föreläsningar för äldre och för funktionsnedsatta. I samband med dessa har 

enkätundersökningar och intervjuer genomförts med besökare och åhörare 

samt deras anhöriga och yrkesverksamma inom området. Platsbesök hos 

företag och föreningar har även gjorts hos de aktörer som erbjuder olika 

betaltjänster. 

I analysverktyget Pipos syns inga större förändringar under året vad gäller 

utbud till betaltjänster inom länet med undantag för antal inlämningsställen 

för dagskassor som minskat i nästan samtliga kommuner.  

Mediabevakning har skett kontinuerligt under året och visar behovet av 

digitala utbildningsinsatser. I de fall där en bank väljer att förändra sitt 

utbud av kontanter framkommer ofta ett missnöje i media.  

Betaltjänstsituationen i länet  
Under året blir allt fler bankkontor kontantlösa och inom kort kommer flera 

orter i länet inte erbjuda servicen att på ett bankkontor ta ut och betala 

räkningar med kontanter. Neddragningen motiveras med minskad 

efterfrågan och att uttagsautomater kommer att finns kvar. Vad gäller 

uttagsautomater noteras inga större förändringar, från 117 automater 2017 

till 110 automater 2018. 

Utvecklingen av digitala tjänster och dess möjligheter är många gånger 

positiv. Förmågan att klara av digitala tjänster varierar. Många äldre och 

personer med funktionsnedsättning upplever att de är digitala och klarar sig 

själva och den nya tekniken. I dialogen med dessa grupper framkommer dock 

att många inom dessa grupper är beroende av att ”någon annan” delvis utför 

dessa tjänster åt dem. Ett exempel från ett möte i Karlstad är: ”Det är inga 

problem med det digitala, jag använder mitt kort och betalar räkningar på 

Internet, min dotter hjälper mig med det” i samtalet framkommer att dottern 

använder den aktuella kvinnans internetbank och lägger upp autogiro, 

laddar ner BankID med mera åt henne. Att klara sig själv innebär många 

gånger att någon annan utför tjänsten. För individer som inte har någon som 

är behjälplig ökar utsattheten. Flera banker intygar att äldre människor ber 

om att få en bankdosa som de lämnar över till barn och barnbarn. Andra 

äldre ber anhöriga att ta ut pengar i uttagsautomaten då de inte själva vågar 

eller har förmågan att använda tjänsten.   

Det finns också en rädsla för vad som händer om anhöriga inte kan hjälpa 

till, en vuxen man med funktionsnedsättning berättar: ”Hur ska jag klara 

mig när mina föräldrar inte längre finns? De gör allt åt mig på datorn…”   

Sammantaget tar andra ledets användare ett allt större ansvar för att vara 

behjälpliga i den nya tekniken. Ett ökat beroende är påtagligt även vid 

betalning i butik, där utmaningarna kan vara flera och försvåra möjligheten 

att betala utan hjälp. ”Man får lita på att det blir rätt, när man själv inte ser” 
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framhäver flera som ber utomstående om hjälp vid betalning i butik, både 

med kort och kontanter.  

Företag och framförallt föreningar lyfter fram kostnaderna för att lämna 

dagskassor som betydande och för dem orimliga. Alternativ till kort och 

kontanter som växer i omfattning är Swish, prisbilden för vad denna tjänst 

kostar är något oklar. Generellt kan sägas att för de föreningar som har 

många småköp så upplevs kostnaden för hög, Vill kunden betala med Swish 

skapas en intressekonflikt mellan att sälja en vara till låg eller ingen vinst 

med alternativet att inte kunna sälja den alls.  

Infrastrukturen för kontanthantering i länet 
Det har under året inte skett några banknedläggningar i länet. Dock 

fortsätter flera banker utvecklingen att sluta hantera kontanter, andra 

planerar att minska sin omfattning. På orter i länet med 1000–3000 invånare 

finns ett fåtal eller inga möjligheter att utföra betalningstjänster.   

Vad gäller företag och föreningar så minskar generellt kontanta betalningar. 

De föreningar som har ett fåtal evenemang per år upplever att kontanter är 

ett viktigt betalningsmedel. Antalet företag som inte accepterar kontanter 

som betalningsmedel ökar, denna utveckling är dock inte lika förekommande 

utanför länets större orter.  

Värdetransportbolag delar uppfattningen att kontanter minskar i samhället. 

Kontinuerligt förändras rutter utifrån behov och efterfrågan. Detta kan 

innebära försämringar för glesbygd men också det omvända, en förbättring. 

Lönsamheten att bedriva denna verksamhet har kontinuerligt minskat då 

kostnaderna ökar i en högre omfattning än vad som justeras i pris mot kund. 

I dagsläget planeras inga större förändringar, dock är det tydligt att: ”alla 

aktiebolag vid någon tidpunkt måste göra förändringar för att fortsätta 

generera vinst och därmed fortlevnad”. Länsstyrelsen anser att den generella 

minskningen av kontanter genererar en risk för att kontantinfrastrukturen i 

snabb takt kommer att försämra tillgängligheten till kontanter.   

Under året har antalet möjligheter för att lämna in dagskassor minskat från 

59 stycken 2017 till 47 stycken 2018, merparterna av kommunerna som idag 

har servicen får en minskning i antal utövare.  

Digital infrastruktur och arbete för digital delaktighet 
Utbyggnaden av bredband via fiber pågår i länet. I dagsläget har länets 

företag och privatpersoner generellt god tillgång till bredband. Inom länet 

förekommer olika former av finansiering för bredbandsutbyggnad, bland 

annat via Landsbygdsprogrammet och Europeiska regionala 

utvecklingsfonden. Att ha tillgång till uppkoppling innebär dock inte samma 

sak som att använda den. Flera hushåll har inte ekonomisk eller teknisk 

förmåga att ansluta sig. Andra individer har valt att ansluta sig men 

använder inte produkten på grund av bristande kunskap eller rädsla för att 

göra fel.  
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Även mobiltäckningen är generellt hög och nära 100% för länets hushåll och 

företag, det förekommer dock fortfarande problem med mobiltäckning i vissa 

delar av länet samt för betalningar om uppkopplingen inte fungerar som 

förväntat.  

I länet pågår flera digitala satsningar, flera av dem har en positiv påverkan 

på tillgången till digitala betaltjänster. Länsstyrelsen deltar i flera Interreg-

projekt som påverkar delaktigheten i det digitala samhället. Region 

Värmland driver två projekt inom området där bland annat ökad kunskap 

inom betaltjänster efterfrågas. Även i länets kommuner pågår digitala 

satsningar som kan öka tillgången till grundläggande betaltjänster. PRO har 

betonat behovet av att öka den digitala kompetensen och tagit initiativ för att 

genomföra detta. Från flera håll lyfts digitala banktjänster tillsammans med 

vårdtjänster som de områden där stöd är mest efterfrågad.  

Länsstyrelsens regionala stöd- och utvecklingsinsatser 
Under 2016–2017 drevs ett projekt i Torsby kommun, Betalbokbussen. 

Projektet syftade till att öka den digitala tillgängligheten och kunskapen om 

digitala tjänster i en landsbygdskommun. I slutrapporten 2018 konstateras 

att projektet varit lyckat. Man har nått önskade målgrupper och ökat 

kunskaperna hos deltagarna. Dock betonas att behovet av liknande insatser 

är stort då många individer står långt ifrån att bli helt digitala.  

Under året har deltagande på mässor för äldre och personer med 

funktionsnedsättning varit givande för att lyssna in utmaningar och 

möjligheter för mässornas besökare. Att möta människor och hitta 

individuella lösningar har visat sig vara väldigt uppskattat. Ett exempel är i 

dialog med en kassör för en förening som redogjorde för att hon upplevde det 

omöjligt att lämna in dagskassor. Hennes lösning var att använda 

kontanterna privat och föra över summan till föreningskontot. I samtalet fick 

hon reda på vart hon kunde sätta in dagskassan vilket var en lättnad och en 

framtida lösning.  

Utbildningsinsatser har anordnats och genomförts i samverkan med 

Länsstyrelsen i Örebro län som bedriver ett projekt om betaltjänster på 

andra språk. Insatserna anordnades i kommuner som har behov av att på 

arabiska samt lätt svenska få information om hur det svenska 

betalningssystemet fungerar med fokus på digitala banktjänster.   

Ett pågående arbete sker också inom regionala serviceprogrammet, RSP, som 

inbjuder samtliga kommuner i länet. Här är grundläggande betaltjänster ett 

område som inkluderas i de (medverkande) kommunala serviceplanerna och 

presenterar hur olika ombudslösningar kan se ut.  

Under året har ett projekt, Tillgänglig Digitalt, tagits fram och startats upp 

tillsammans med Region Värmland som syftar till att minska det digitala 

utanförskapet. Region Värmland driver projektet medan Länsstyrelsen 

finansierar utbildningsinsatser vad gäller digital utbildning inom 
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grundläggande betaltjänster. Målet är att utbildningsinsatserna ska sänka 

den digitala tröskeln och öka användandet av digitala betaltjänster. Ett 

annat av Region Värmlands projekt som Länsstyrelsen är involverade i är 

”Digitalt först”, där biblioteksutveckling är i fokus för att bli en digital arena 

för länets medborgare.  

Det har under året konstaterats att det finns ytterligare behov av 

stödfinansierade ombud i länet, utmaningen är att få företag att ta det 

uppdraget. Här sker ett arbete kring att kartlägga vad det här beror på för 

att på sikt finna lösningar på detta. Generellt kan sägas att den upplevda 

säkerhetsrisken för att hantera kontanter är hög i ett län där polisen känns 

långt borta, både med avseendet på tid och avstånd.  

För flera personer är digitala lösningar inte möjligt, dessa individer har som 

många andra ett behov av att ta ut kontanter att betala med. Vilket många 

gånger är större än för gemene man. Att finna lösningar till dem är ett 

prioriterat område, en del i det arbetet är att svara på delbetänkandet 

”Tryggad tillgång till kontanter” för att poängtera att fysisk tillgänglighet till 

exempelvis en uttagsautomat inte per automatik innebär tillgänglighet.  

Länsstyrelsen i Värmland är delaktig i betaltjänstuppdraget på nationell 

nivå. Dels i den nationella stödgruppen samt i en arbetsgrupp som syftar till 

att ta fram och sprida information om digitala hjälpmedel.  

Länsstyrelsens bedömning av framtida utveckling i länet  
Mycket talar för att kontanter kommer att minska i omfattning även 

framöver. Det kan innebära förändringar i infrastrukturen både vad gäller 

värdetransporter och uttagsautomater. Det finns en oro inför eventuella 

banknedläggningarna, både för orten i stort men också för individen samt de 

företag och föreningar som verkar där.  

Det finns ett fortsatt behov av olika stödinsatser. Det inkluderar både 

utbildningsinsatser för att minska det digitala utanförskapet men även fler 

stödfinansierade ombud.  

Länsstyrelsen ser också ett behov av att länets medborgare får tillgång till 

dator samt Internet på allmän plats, samt visst stöd för att använda dessa.  

Utvecklingen kring beroendet av andra ledets användare som möjliggörare 

för grundläggande betaltjänster kommer bevakas kommande år.  

Bevakningsarbetet och rapporteringen har utförts av Pernilla Gälldin 

  




