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ABSTRAKT 

 

Den generella samhällsutvecklingen visar på ett minskat kontantanvändande och Sverige 

utgör ett unikt exempel på detta i ett internationellt perspektiv. Minskningen är också synbar 

i hälso- och sjukvårdens kassor i och med att patientavgifterna nästan uteslutande betalas 

med kort eller faktura. Möjligheten till kontantbetalning får emellertid inte begränsas. I de 

fall medborgare önskar betala sin patientavgift med sedlar och/eller mynt har de laglig rätt 

till det, vilket fastslogs i ett mål Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde 2015. 

 

Hur motiverar ansvariga beslutsfattare en praktiskt taget kontantlös hälso- och sjukvård i 

ljuset av den vägledande domen? Syftet med den här studien är att reda ut vilka skäl som 

företrädarna anger vara de främsta till att receptionernas kassor ogärna hanterar kontanter; 

hur de resonerar kring pådrivandet av en utveckling som går i motsatt riktning till 

existerande juridiska ramverk.  Har lagen någon effekt på kassautformningen och finns det 

ekonomiska incitament till uteslutandet/begränsningen av kontanter?  

 

Genom en enkätundersökning riktad till receptionspersonal och intervjuer genomförda med 

företrädare för primärvården, sjukhusvården och regionen landar den här studiens resultat i 

att motiven främst är praktiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska. Kontanter är 

svårhanterliga och kostsamma. De utgör därför ett bekymmer i de offentliga tjänstemännens 

uppgift att balansera demokrati- och ekonomivärden i det här avseendet.    

 

 

 

NYCKELORD: 

kontanthantering, Region Västerbotten, digitalisering, demokrati, ekonomi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning…………………………………………………………………………………3 

    1.1 Syfte och frågeställningar……………………………………………………………4 

    1.2 Disposition…………………………………………………………………………..4 

2. Tidigare forskning och teori……………………………………………………………..5 

    2.1 Svensk kontanthantering…………………………………………………………….5 

        2.1.1 Kontanthanteringens plats i samhället…………………………………………..5 

        2.1.2 Ett minskat kontantanvändande………………………………………………...5 

        2.1.3 Variationer inom befolkningen…………………………………………………6 

        2.1.4 (O)lönsamheten med kontanter…………………………………………………6 

    2.2 Lagenlighet…………………………………………………………………………..7 

        2.2.1 Politisk styrning…………………………………………………………………7 

        2.2.2 Domstolstrots…………………………………………………………………...7 

    2.3 Vårt offentliga etos…………………………………………………………………..8 

        2.3.1 Demokrati- och ekonomivärden………………………………………………...8 

3. Metod……………………………………………………………………………………9 

    3.1 Urval…………………………………………………………………………………9 

    3.2 Enkätundersökning…………………………………………………………………10 

    3.3 Intervjuundersökning………………………………………………………………10 

    3.4 Etiska hänsyn och källkritiska aspekter……………………………………………11 

4. Kontanthantering i hälso- och sjukvården……………………………………………...12 

    4.1 Receptionsundersökningen…………………………………………………………12 

        4.1.1 Möjligheten att betala kontant…………………………………………………12 

        4.1.2 Kännedom om lagen…………………………………………….……………..13 

        4.1.3 Patienternas betalningsbenägenhet..…………………………….……………..14 

        4.1.4 Attityder till kontanthantering…………………………………………...…….14 

    4.2 Beslutsfattarnas motiv……………………………………………………………...15 

        4.2.1 Primärvårdens redogörelse…………………………………………………….15 

        4.2.2 Sjukhusvårdens redogörelse…………………………………………………...17 

        4.2.3 Regionens redogörelse...………………………………………………………18 

5. Diskussion och slutsatser………………………………………………………………19 

    5.1 Diskussion………………………………………………………………………….19 

        5.1.1 Huvudsakliga skäl……………………………………………………………..19 

        5.1.2 Kassahanteringens utformning…………………………………….…………..20 



 

2 
 

       5.1.3 Ekonomiska incitament………………………………………………………...20 

    5.2 Studien i ljuset av tidigare forskning……………………………………………….21 

    5.3 Slutsatser…………………………………………………………………………...21 

    5.4 Metodval och forskningsfrågor…………………………………………………….22 

6. Referenser………………………………………………………………………………23 

7. Bilagor………………………………………………………………………………….24 

    7.1 Enkätundersökning…………………………………………………………………24 

    7.2 Intervjuguide……………………………………………………………………….26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. INLEDNING 

Enligt historieskrivningen var rent silver det första dokumenterade betalmedlet i 

människans historia. Det var av praktiska skäl de gamla mesopotamierna för ungefär 4 500 

år sedan började handla med små silverstavar istället för otympliga bytesvaror. Nästan 2 000 

år senare revolutionerades handeln ordentligt genom att det första myntet formgavs i 

Lydien. De lydiska kungarna förstod vikten av ett lätthanterligt betalmedel vars äkthet inte 

behövde kontrolleras. Det lilla kungariket blomstrade och det sägs även att historiens första 

butiker slog upp sin verksamhet där. Nästa stora omvandling i pengarnas utveckling dröjde 

sedan ungefär 1 500 år, då världens första sedlar på 900-talet kom till som ännu ett sätt att 

göra handeln – bokstavligt talat – lättare. Papperssedlarna vägde mindre i fickan och kom 

på 1600-talet också att börja tryckas i Europa.1 I modern tid har fakturan och betalkortet 

varit innovationer som gjort att mynt och sedlars ställning som det dominerande (och 

självklara) betalmedlet blivit mål för omprövning. Återigen är det av lätthanterliga hänsyn: 

digitala pengar väger ingenting, behöver inte tryckas och kan förflyttas från en plats till en 

annan oberoende av rumsliga faktorer.  

 

När jag gjorde min praktik på kirurgcentrum i Umeå tidigare i år fick jag sitta med en kvinna 

vid receptionen på bild- och funktionsmedicin (röntgen) som berättade för mig om en 

situation där en man insisterat på att få betala sin patientavgift kontant – trots att receptionen 

sedan en tid tillbaka varit kontantfri och att några sådana möjligheter därför inte fanns. Även 

om jag inte begrundade saken nämnvärt vid tidpunkten kom den tillbaka i tanken när jag i 

slutet av mars läste en tidningsartikel i Västerbottens-Kuriren om att en majoritet av 

svenskarna är negativa till ett kontantlöst samhälle.2 Plötsligt hade jag en uppsatsidé; en idé 

som blev än mer tydlig när jag läste att Högsta förvaltningsdomstolen 2015 avgjorde ett mål 

mellan en medborgare och Kronobergs läns landsting där de fastställde att kontanter utgör 

ett betalmedel som regionen har laglig skyldighet att godta (mål nr 2793-14). I och med att 

riksbankslagen (5 kapitlets 1 § andra stycket) säger att sedlar och mynt som ges ut av 

Riksbanken är lagliga betalmedel, och att målet rörde avgifter som huvudsakligen är 

offentligrättsligt reglerade, upphävde Högsta förvaltningsdomstolen regionstyrelsens beslut 

att begränsa möjligheten till kontantbetalning enligt kommunallagens 10 kapitels 8 § första 

styckets 4 punkt, som säger att en av grunderna för laglighetsprövning är om ett beslut 

strider mot lag eller annan författning. Kronobergs läns landsting hade nämligen anvisat 

                                                      
1 Stampe, Pelle. Pengarnas historia: från snäckskal till euron. Världens historia. 2019-01-04 
2 Jansson, Malin et al. Majoritet negativ till ett kontantlöst samhälle. Västerbottens-kuriren. 2019-03-27, s. 
12 
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dess invånare om att kontantbetalning endast kunde utföras på någon av de två lasaretten 

och inte på övriga vårdinrättningar i länet. Detta föranledde en medborgare att överklaga 

beslutet och Förvaltningsrätten i Växjö biföll klagomålet och upphävde regionstyrelsen 

beslut. Regionen3 överklagade därefter domen till Kammarrätten, som avslog. Målet gick 

slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen som alltså cementerade det lagstridiga i att 

reducera möjligheterna till kontantbetalning.4 I en prejudicerande dom som regionerna 

måste anpassa sig efter. Att agera i strid med utfallet innebär domstolstrots. Något det inte 

sällan menas att verksamheter som lyder under kommunallagen obehindrat kan ägna sig åt 

eftersom det saknas sanktioner.5 Det existerar alltså en underlig paradox när sjukvården har 

en laglig förpliktelse att alltid tillgodose möjligheten till kontantbetalning samtidigt som 

kassorna nästan enbart är rustade för digitala pengar. Hur motiveras en praktiskt taget 

kontantlös sjukvård av ansvariga beslutsfattare i ljuset av den vägledande domen?      

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mitt syfte i denna uppsats är att klargöra vilka skälen är till att företrädare för regionen 

ogärna vill att receptionerna i anslutning till olika hälsocentraler och sjukvårdsmottagningar 

hanterar kontanter; vilka anledningarna är till att de pådriver en utveckling som omöjliggör 

eller försvårar lagens bestämmelse i frågan. Hur resonerar de egentligen kring detta? Med 

en avgränsning till hur det förhåller sig i Region Västerbotten, närmare bestämt i Umeå, är 

det min ansats att reda ut i den här undersökningen. För detta ändamål är mina 

frågeställningar som följer: 

 

     1. Vilka är beslutsfattarnas huvudsakliga skäl till en kontantlös sjukvård? 

     2. Hur påverkar lagens krav kassahanteringens utformning? 

     3. Finns det ekonomiska incitament bakom den kontantlösa utvecklingen? 

 

1.2-DISPOSITION 

Uppsatsen följer ett upplägg där kapitel 2 behandlar tidigare forskning och teori. Kapitel 3 

redogör för den metod som undersökningen genomförts med. Kapitel 4 presenterar studiens 

resultat och kapitel 5 innehåller diskussion och slutsatser. Dessa följs slutligen av bilagor 

från enkätundersökningen och intervjuerna.   

 

                                                      
3 Genomgående används beteckningen region framöver, även vad gäller dåtid. 
4 Högsta förvaltningsdomstolens dom. Mål nr 2793-14. Meddelad 2015-09-10.  
5 Justitiedepartementet. Kommunalt domstolstrots. DS 2000:53, s. 69 
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2.-TIDIGARE-FORSKNING-OCH-TEORI 

I en bredare kontext ingår sjukvårdens kontanthantering i samhällets process mot ett 

kontantfritt handlingssätt. Den stora skillnaden finns i att lagen inte ger sjukvården samma 

utrymme att följa utvecklingstakten. Det här kapitlet tjänar till att beskriva den omgivning 

som har betydelse för studiens placering, med tillhörande redogörelse för vilken 

vetenskaplig teori som grundlägger arbetets urskiljningspremisser.  

 

   2.1-SVENSK-KONTANTHANTERING 

2.1.1-KONTANTHANTERINGENS-PLATS-I-SAMHÄLLET 

För att tillgodose människors behov av kontanter i det ekonomiska arrangemang som 

samhället fungerar inom krävs ett ganska omfattande maskineri. Flödet är beroende av att 

det finns ett antal olika aktörer som håller kontanter i omlopp. Pengarna ska tillverkas, bytas 

ut med jämna mellanrum, transporteras, kontrollräknas och växlas. Bland annat. Den mest 

centrala aktören i sammanhanget är tveklöst Riksbanken som har ensamrätt på att ge ut 

kontanter och som utgör kontanthanteringskedjans första och sista instans. Men också 

värdebolagen spelar en betydande roll; mycket av den praktiska hanteringen utförs av bolag 

som arbetar med att sörja för omloppet. Ett uppdrag som ställer stora krav på säkerhet och 

kunskap. Andra aktörer i kontanthanteringskedjan inkluderar Finansinspektionen, 

länsstyrelserna, banker och kreditinstitut, valutaväxlingsföretag och detaljhandeln. Den 

stora anledningen till kontanternas fortsatta relevans, trots kortbetalningens markvinning, 

har att göra med den enkelhet och anonymitet som sedlar och mynt innebär: kontanter kräver 

inte en lika tekniskt avancerad utrustning och lämnar heller inga digitala fotspår.6 

 

2.1.2-ETT-MINSKAT-KONTANATANVÄNDANDE         

Sverige utmärker sig i ett internationellt perspektiv vad beträffar befolkningens kontant-

användning. Även om det finns svårigheter med själva mätningen, går det utifrån andelen 

obetalda kontanter i omlopp i förhållande till ett lands BNP att uppskatta Sverige till det 

land där lägst andel kontanthantering sker internationellt. Inget annat utvecklat land har en 

lägre andel kontantmängd. Detta är en utveckling som på senare år fått extra fart med 

anledning av mobila betaltjänster som gjort det ännu enklare och billigare att överföra 

pengar digitalt. Kontantuttagen i uttagsautomater utgör ett annat sätt att uppskatta 

kontantanvändningen, som visar på en halvering under perioden 2006-2016. Svenskarnas 

minskade kontantbetalningsbenägenhet bekräftas också av undersökningen Svenska folkets 

                                                      
6 Statens offentliga utredningar. Svensk kontanthantering: betänkande av kontanthanterings-utredningen. 
SOU 2014:61. Stockholm, 2014, s. 55-57 
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betalningsvanor som Riksbanken gjorde 2018: från att 93 procent av befolkningen 2012 

uppgav att de använt kontanter för privat betalning under den senaste månaden, var det 61 

procent som svarade samma sak 2018. Undersökningens resultat visar även att en majoritet 

av svenskarna vill ha kvar kontanter som betalmedel. Den generella inställningen verkar 

således vara att svenskarna inte motsätter sig en minskad kontanthantering men att de vill 

ha kvar kontanter som alternativ.7         

 

2.1.3-VARIATIONER-INOM-BEFOLKNINGEN 

Vissa svenskar är emellertid mer måna om utbredda möjligheter till kontantbetalning än 

andra. Allra störst betydelse för inställningen har åldern; med stigande ålder finns en ökad 

önskan om att använda kontanter som betalmedel. Tidigare nämnda undersökning visar att 

40 procent i åldersgruppen 65-84 år har kontanter som främsta betalmedel, medan 

motsvarande siffra för åldersgruppen 45-64 år är 21 procent. Bland de tillfrågade som var 

44 år eller yngre uppgav 10 procent att kontanter utgjorde det huvudsakliga betalmedlet för 

köp under 100 kronor. Vidare framgår det att utbildningsnivå och inkomst har en inverkan 

på inställningen – lågutbildade och låginkomsttagare använder kontanter i större 

utsträckning än befolkningen som helhet. En skillnad kan också kopplas till människors 

geografiska hemvist. Människor bosatta i glesbygd är generellt sett mer negativa till en 

minskad kontantanvändning än landets övriga invånare.8  

 

2.1.4-(O)LÖNSAMHETEN-MED-KONTANTER 

Precis som jag tog upp i inledningen har det funnits effektivitetshänsyn bakom alla 

omvandlingar i pengarnas historia. Nya och smidigare former att bedriva handel har 

inneburit att tidigare sätt att utföra betalningar har avvecklats. Kontanthanteringens svaghet 

i jämförelse med de digitala innovationerna finns i transaktionskostnader, som ger upphov 

till en lägre effektivitetsgrad jämfört med pengar som inte kräver hantering av värdebolag. 

När olika betalformers lönsamhet begrundas är transaktionskostnaderna relevanta för den 

som önskar hålla sina kostnader nere. Betalmarknaden kännetecknas nämligen av både 

stordriftsfördelar och nätverkseffekter. Stordriftsfördelarna innebär att det kassasystem som 

dominerar gör varje betalning som sker inom det mindre kostsam än betalningar till ett 

system med sekundär funktion, medan nätverkseffekter uppstår när värdet av något ökar 

med antalet användare. Lönsamheten hos kontanter måste således ställas dels mot vilket det 

                                                      
7 Statens offentliga utredningar. Tryggad tillgång till kontanter: delbetänkande av riksbanks-kommittén. 
SOU 2018:42. Stockholm, 2018, s. 73-75 
8 Statens offentliga utredningar. Tryggad tillgång till kontanter: delbetänkande av riksbanks-kommittén. 
SOU 2018:42. Stockholm, 2018, s. 75-76 
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ledande kassasystemet är, dels mot hur många det är som faktiskt använder kontanter. Vill 

de allra flesta till exempel hellre betala digitalt och med en viss typ av betalkort eller 

applikation, har den näringsidkare som vill hålla sina transaktionskostnader nere pengar att 

tjäna på att anpassa systemet efter de tendenserna. Men det är inte bara för den enskilde 

näringsidkaren som det kostar att hantera kontanter, det finns även stora samhälls-

ekonomiska kostnader. En studie av kostnaderna under 2009 visade på att kostnaden för 

kontanthantering uppgick till 8,6 miljarder konor och i och med en snabb utveckling mot 

mindre kontanthantering finns all anledning att förutsätta ännu högre kostnader idag.9 

 

   2.2-LAGENLIGHET 

2.2.1-POLITISK-STYRNING 

Den lagmässiga omgivning inom vilken hälso- och sjukvården är verksam inkluderar 

styrning på tre särskilt utmärkande nivåer: nationell, regional och lokal nivå. Från nationellt 

håll formuleras lagstiftningen, som de regionala aktörerna utgår ifrån när de mer precist 

konstruerar de mål och riktlinjer som de lokala verksamheterna har att anpassa det dagliga 

utförandet efter – exempelvis med hänsyn till ekonomiska resultat. Styrningen sker med 

andra ord till stor del på avstånd, vilket ger relativt goda möjligheter för olika beslutsfattare 

att forma verksamheterna efter eget tycke och smak.10 

       

2.2.2-DOMSTOLSTROTS 

Det finns ett ord för agerandet som innebär att kommuner och regioner sätter sig över en 

förvaltningsdomstols avgörande, det kallas för domstolstrots. Tillvägagångssättet började 

uppmärksammas under mitten av 1980-talet och har varit föremål för debatt sedan dess. Ett 

annat ord som förekommer emellanåt är ”lagtrots”, men även om inget av orden har någon 

vedertagen definition har domstolstrots ändå fått en mer specifik innebörd och syftar alltså 

just på underlåtenheten från fullmäktige, en nämnd eller ett kommunalt organ att följa 

kommunallagens bestämmelse (10 kapitlets 15 §) beträffande att rätta verksamheten efter 

förvaltningsdomstolens beslut. Skälen till detta har visat sig variera: många gånger handlar 

det om bristande ekonomiska resurser och/eller otillräckliga rutiner och okunskap, medan 

det andra gånger handlar om ren motsträvighet. Mot bakgrund av de skilda skälen till 

domstolstrots har staten än så länge inte velat bestämma om någon sanktion med täckande 

tillämpning utan istället valt att ta fram enskilda förslag på sanktionsmöjligheter för var och 

                                                      
9 Statens offentliga utredningar. Tryggad tillgång till kontanter: delbetänkande av riksbanks-kommittén. 
SOU 2018:42. Stockholm, 2018, s. 120-121, 123 
10 Hallin, Bo & Siverbo, Sven. Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur, 
2003, s. 63-64 
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en av de berörda verksamheterna. Förslag till regeländringar i syfte att motverka domstols-

trots tillkommer också. Däremot ser utredarna ingen anledning till att på något vis bestraffa 

förtroendevalda och tjänstemän för agerandet; sådana pålagor skulle försvåra rekryteringen 

till offentliga uppdrag och därmed skada demokratin. För att en domstolsprocess inte ska 

vara meningslös finns det dock skäl att finna sätt att stävja olika sorters domstolstrots, och 

i fråga om underlåtenheten att rätta verksamheten efter ett domstolsbeslut anser utredarna 

att det utöver ett förtydligande av kommunallagens gällande kapitel och paragraf också 

skulle vara lämpligt med en sanktion riktad mot beslutsfattarna personligen, med syfte att 

understryka vikten av att en bestämmelse respekteras.11 Emellertid har ännu inga sådana 

förslag realiserats.    

 

   2.3-VÅRT-OFFENTLIGA-ETOS 

2.3.1-DEMOKRATI-_OCH-EKONOMIVÄRDEN 

Den man eller kvinna som tjänstgör inom offentlig verksamhet behöver vara medveten om 

att han/hon agerar inom ett sammanhang som är politiskt demokratiskt, det vill säga att 

uppdraget innefattar omtanke för både fakta och värden. Den svenske statsvetaren och 

professorn Lennart Lundquist (1938-2014) arbetade fram en uppsättning värden som bör 

styra den offentliga förvaltningen. Dessa värden kallade han vårt offentliga etos och de kan 

indelas i två grupper: demokrativärden och ekonomivärden. Till demokrativärdena hör 

bland annat att människors fri- och rättigheter alltid ska tillvaratas, att det ska råda öppenhet, 

likhet inför lagen och en god etik i relationen till medborgarna. Dessa är värden som till stor 

del återfinns i regeringsformen. Till ekonomivärdena räknar han förmågan att välja rätt 

åtgärder i förhållande till målen, att hålla utgifter nere, samt att insatserna för en viss åtgärd 

inte ska behöva vara större än nödvändigt. Detta utgör betydenheter som präglar alla former 

av privat (lönsam) verksamhet men som också måste finnas inom den offentliga om skatte-

pengarna ska göra största möjliga nytta. Den stora skillnaden är bara att ekonomivärdena 

aldrig kan existera ensamma inom offentlig verksamhet utan de måste hela tiden beaktas 

parallellt med demokrativärdena.12 Samtidigt som tjänstemän inom den offentliga sektorn 

av hänsyn till medborgarnas skattepengar alltså måste göra sitt yttersta för att inrätta sina 

respektive verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt har de också hänsyn till medborgarnas 

demokratiska rättigheter att tillvarata. De ska fungera som en slags garanter för samhällets 

demokratiska principer genom ett rättssäkert och lagenligt beslutsfattande.  

                                                      
11 Justitiedepartementet. Kommunalt domstolstrots. DS 2000:53, s. 10, 31-32, 140-141 
12 Agevall, Lena & Jonnergård, Karin. Professioner i offentlig förvaltning. Torgny Klasson (red.), Lund: 
Studentlitteratur, 2016, s. 139-141 
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3.-METOD 

I den här studien ämnar jag undersöka vilka bakomliggande motiv det finns till att hälso- 

och sjukvården ogärna håller sig med kontanter; varför kassorna nästan uteslutande är 

digitala när det finns ett domstolsbeslut på högsta instans som inte tillåter sjukvården att 

begränsa möjligheten till kontantbetalning. Det är alltså en motivstudie. Mot bakgrund av 

samhällets (i synnerhet det svenska) generella utveckling mot ett mer kontantlöst samhälle 

är det endast logiskt att även hälso- och sjukvården följer denna process och anpassar 

verksamheten efter vilket det dominerande betalsättet är. Skillnaden mellan samhället i 

övrigt och sjukvården är de premisser som finns för respektive områdens funktionsgrunder: 

det finns inte samma friheter för offentliga aktörer som för privata att avtala bort 

möjligheten till kontantbetalning. Riksbankslagens definition av sedlar och mynt som 

lagliga betalmedel kan inte avtalas bort under offentligrättsliga premisser på samma sätt 

som det ibland är möjligt under civilrättsliga. Rättsförhållandet mellan regionen, i dess 

egenskap av vårdgivare, och en vårdtagare innebär att den särställning lagstiftaren gett 

sedlar och mynt måste beaktas. 

 

För att undersöka vilka motiven till begränsningen/uteslutandet av kontanter i hälso- och 

sjukvården är har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts i form av semistrukturerade 

samtalsintervjuer genomförda per telefon. Dessa har dels skett med chefer för olika enheter 

som inte, eller endast i undantagsfall, erbjuder kontantbetalning, dels med sektionschefen 

för kundfakturering (som har det övergripande ansvaret för ärendet i Region Västerbotten). 

Detta angreppssätt är avsett att fånga svaren på mina tre frågeställningar. För att först kunna 

bilda mig en ”lägesuppfattning” om hur det ser ut med möjligheterna till kontantbetalning i 

sjukvården har det också varit nödvändigt att använda en kvantitativ metod, där jag genom 

en enkätundersökning tagit reda på olika aspekter av hur det faktiskt är ställt med kontant-

betalningen vid diverse receptioner runt om i Umeå.  

 

3.1-URVAL 

Respondenterna i min studie har uteslutande valts enligt ett strategiskt urval eftersom min 

undersökning har för avsikt att belysa något som det kräver en särskild sakkunskap för att 

kunna uttala sig om. Valet av respondenter har därför utgått från vem/vilka som sannolikt 

besitter nödvändig information. I och med att förutsättningen för att kunna säga något om 

kontantbetalningsmöjligheterna kommer av att saken i sig först undersöks, har de platser på 

vilka betalning i sjukvården faktiskt sker varit befogade att ta avstamp ifrån. Dessa utgörs 

av receptioner. I de fall kontanter växlar händer i sjukvården, sker det mellan vårdtagaren 
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och receptionisten. Receptionisternas lägesbeskrivning har därför utgjort själva plattformen 

för min fortsatta undersökning, som i nästa steg varit att fånga beslutsfattarnas motiv. 

Utifrån vad receptionisterna uppgett om betalningsutsikterna på respektive klinik har olika 

chefer kontaktats för en beskrivning av de skäl dessa anser ligga bakom 

begränsningen/uteslutandet av kontanter. Eftersom kontanthanteringens utsträckning är 

något de är i position att påverka, besluta eller få direktiv om har deras resonemang 

avgörande betydelse för min undersökning. Även om strategiska urval inte är representativa 

för ett bestånds helhet kan ändå en träffsäker teoretiska förankring lyfta fram perspektiv 

som kan ges en allmängiltig innebörd.13 Vidare har mitt urval begränsats till att rymma 

receptioner och beslutsfattare inom Umeå; en mellanstor svensk stad som rymmer ett 

universitetssjukhus och ett antal hälsocentraler. 

 

3.2-ENKÄTUNDERSÖKNING 

Tillvägagångssättet med enkäter för en lägesbeskrivning av kontantbetalningsmöjligheterna 

valdes eftersom receptionisterna utgjorde en målgrupp som skulle bidra med information 

som det går att ”ringa in”; det vill säga den sortens upplysningar som de tillfrågande inte 

behöver formulera fritt utan som kan ha en standardiserad utformning. Huvudsakligen var 

jag intresserad av att ta reda på konkreta uppgifter som till exempel huruvida kontant-

betalning accepteras eller inte, om man är medveten om skyldigheten att motta kontanter 

och hur ofta det inträffar att patienter vill betala kontant – alltså frågor som utan större 

bekymmer kan ha bestämda svarsalternativ. Detta underlättade för både mig och de 

tillfrågade. Sammanlagt delade jag personligen ut 16 enkäter varav 15 besvarades (den 

uteblivna besvarades dock muntligen på fråga 2). Utdelningen skedde på alla hälsocentraler 

i Umeå förutom en14, samt på ett antal olika mottagningar på universitetssjukhuset. Det 

existerar inom studiens ram ett värde i att kunna jämföra olika svarsalternativ med varandra, 

varför en frågeundersökning av det här laget svarar väl mot ambitionen att utröna eventuella 

skillnader beträffande klinikernas kontanthantering.15 

 

3.3-INTERVJUUNDERSÖKNING     

Att denna metod användes för att fånga själva kärnfrågeställningarna i min studie har att 

göra med att det är av stor betydelse att de beslutsfattare vars motiv jag efterforskar får ange 

                                                      
13 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Norstedts, 2012, s. 159 
14 Norrlandsklinikens hälsocentral utgick på grund av avstånd och tidsbrist 
15 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Norstedts, 2012, s. 229 
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dessa med egna ord. Det är deras resonemang jag vill fånga, varför någon slags intervju var 

ett givet förfaringssätt. E-post visade sig vara en ganska svårframkomlig väg men telefonen 

gav desto bättre resultat. Med hjälp av kontaktuppgifter från Region Västerbottens hemsida 

fick jag tag på två verksamhetschefer och en sektionschef, och utöver detta den kanske 

viktigaste personen i frågan – sektionschefen för kundfakturering. Det är hans enhet som 

ansvar för dessa ärenden och de telefonintervjuer som genomfördes med honom har varit 

centrala för min studie. Svaren från telefonintervjuerna spelades inte in utan nedtecknades 

för hand, vilket inte är optimalt för återgivningen men det enda arbetssättet som stod till 

buds. Det ska poängteras att även om intervjuer var det mest ändamålsenliga angreppssättet 

utgjorde en nackdel med metoden att tiden ibland kändes begränsad och det inte alltid fanns 

utrymme för eftertanke och reflektion. Men möjligheten till oväntade svar och uppföljning 

var ändå en stor behållning.16 

 

3.4-ETISKA-HÄNSYN-OCH-KÄLLKRITISKA-ASPEKTER 

I och med att samtalsintervjuer tangerar konversationer av det vardagliga slaget finns det 

skäl att vara tydlig gentemot respondenterna gällande vad deras svar kommer användas till. 

Av den anledningen var jag noggrann med att presentera mitt syfte med frågorna och be om 

godkännande för att de svar som uppgavs används i min undersökning. Ett informerat 

samtycke förekom således. Enkätundersökningens respondenter gavs valet att delta eller 

inte delta, och de förblir anonyma i alla avseenden utöver att de är receptionister. Något som 

dock är gemensamt för de båda grupperna vars svar är föremål för min studie är att det kan 

finnas skäl att tänka att alla uppgifter som uppgetts inte är helt korrekta. Vad beträffar 

receptionisterna utgör deras bidrag inte stor anledning att tänka att felaktiga svar medvetet 

angetts, även om det inte går att eliminera möjligheten att någon eller några frågor 

missförståtts. I fråga om beslutsfattarna finns det emellertid orsak till vissa tvivel om svarens 

genomgående uppriktighet: för att inte framställa sig själva eller sin verksamhet på ett 

ogynnsamt sätt kan svaren i viss mån tänkas ha varit tendentiösa. Bedömningen är dock att 

det i så fall varit av ganska mild karaktär eftersom svaren mestadels visat på en medvetenhet 

om den egna ofullständigheten i frågan. Det finns alltså ett visst bekymmer med tendens 

men detta uppvägs i min mening av det oberoende respondenterna ändå innehar. Avståndet 

mellan berättarna och berättelsen kan svårligen göras mycket lägre; centraliteten är med 

andra ord tillfredsställande nog för att validiteten inte ska bli lidande.17 

                                                      
16 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Norstedts, 2012, s. 251, 268 
17 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Norstedts, 2012, s. 283, 286 
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4.-KONTANTHANTERING-I-HÄLSO--OCH-SJUKVÅRDEN 

I det här kapitlet presenteras resultatet av den genomförda undersökningen och det är 

uppdelat i två olika avsnitt. Det första behandlar hur det rent konkret ser hur med kontant-

betalningsmöjligheterna (och relaterade erfarenheter från upplevelser kopplade till detta) på 

de hälsocentraler och sjukhusmottagningar vars receptioner deltagit i enkätundersökningen. 

Avsnittet syftar till att ge läsaren en uppfattning om bakgrunden till studiens huvudsyfte 

genom att presentera den verklighet som gett upphov till frågeställningarna. Det andra 

avsnittet redogör sedan för de motiv som kontaktade beslutsfattare menar vara orsakerna till 

att hälso- och sjukvården ogärna hanterar kontanter – det vill säga resonemangen som utgör 

själva kärnan i studien. Tillsammans utgör de båda kapitlen de ”sedlar och mynt” som är 

nödvändiga för att påföljande ”betalningsalternativ” ska vara möjliga.  

 

   4.1-RECEPTIONSUNDERSÖKNINGEN 

4.1.1-MÖJLIGHETEN-ATT-BETALA-KONTANT    

Den mest centrala frågan att reda ut för att kunna säga något om det över huvud taget 

föreligger någon svårighet med kontantbetalning i sjukvården är självfallet att ta reda på 

vilka andelar av de undersökta receptionerna som accepterar kontanter, som inte accepterar 

kontanter eller som endast accepterar kontanter i undantagsfall. Av de undersökta hälso-

centralerna svarar fem (varav en muntligt) att de inte accepterar kontantbetalning. Samtliga 

fem bedrivs i offentlig regi och utgörs av hälsocentralerna belägna i stadsdelarna Ersboda, 

Mariehem, Ålidhem, Backen och Teg. En hälsocentral svarar att de endast i undantagsfall 

mottar kontantbetalning, vilket är den privatdrivna Centrumdoktorn i centrala Umeå. Två 

hälsocentalar svarar att de accepterar kontanter: privatdrivna Husläkarna och Dragonen. 

Den senare titulerade sig till och med som ”den enda hälsocentralen i Västerbotten som tar 

emot kontantbetalning” av receptionisten, som vidare berättade att de valt att ha kvar 

möjligheten till kontantbetalning av serviceskäl. Hon menade speciellt att många äldre 

uppskattade detta men tyckte samtidigt att en paradox (och parentes i sammanhanget) var 

att det inte längre gick att använda kontanter för att betala på den anslutande parkerings-

platsen. Av de undersökta hälsocentralerna visade sig med andra ord 62,5 procent inte 

acceptera kontanter som betalningsform, 25 procent ta emot kontanter och 12,5 procent ta 

emot kontanter endast i undantagsfall.18       

           

Vad beträffar de uppsökta mottagningarna på Norrlands universitetssjukhus, svarade fem 

                                                      
18 Enkätundersökning genomförd 2019-05-02 



 

13 
 

att de endast tar emot kontanter i undantagsfall och en att de tar emot kontanter. De 

mottagningar som svarade ”endast i undantagsfall” var cancercentrum, ortopediska 

mottagningen, röntgen, kvinnokliniken och infektionskliniken. Den mottagning som tog 

emot kontanter var hudmottagningen. Sammantaget tar 83,3 procent av de undersökta 

mottagningarna endast emot kontanter i undantagsfall medan 16,7 procent har en 

existerande kassa. Till denna kategori receptioner kan även centralreceptionen räknas, som 

på Norrlands universitetssjukhus fungerar som en samlad reception för de kliniker som inte 

längre har en reception. Även där uppgav personalen att de endast tar emot kontanter i 

undantagsfall. Vidare blev jag av en receptionist med intresse för min undersökning 

informerad om att jag ”kommer få samma svar” av alla regionens inrättningar. Hon uppgav 

att de, för att möta lagens krav i någon mening, håller sig med en liten begränsad kassa för 

att kunna tillgodose behovet av kontantbetalning vid de fåtal tillfällen detta efterfrågas men 

att kassorna inte har mycket utrymme att växla större sedlar. Receptionisten på cancer-

centrum berättade för övrigt, trots att hon uppgav ”endast i undantagsfall” på frågan, att de 

egentligen inte har någon kassa alls och att de ”verkligen försöker undvika kontanter”.19 

 

Vad som är framträdande och gör resultatet från den här delen av enkätundersökningen 

aningen egendomligt är att det råder en skillnad mellan hälsocentraler och sjukhus-

mottagningar ifråga om betalningsutsikterna; trots att majoriteten av hälsocentralerna och 

samtliga mottagningar drivs i regionens regi har de allra flesta hälsocentralerna helt gått 

ifrån att erbjuda kontantbetalning som ett alternativ medan mottagningarna har en viss, om 

än väldigt begränsad, beredskap för att möta enstaka kontantbetalningar.  

 

4.1.2-KÄNNEDOM-OM-LAGEN 

En förutsättning för att människor som vill betala sin patientavgift kontant ska bli mötta 

med förståelse är att receptionspersonalen är bekanta med regionens skyldighet i detta 

avseende. För att reda ut huruvida detta är fallet frågade jag om den som besvarade enkäten 

hade kännedom om lagstiftningen om kontantbetalning i sjukvården. Av respondenternas 

svar framgår att 73,3 procent av receptionspersonalen var medvetna om lagen, att 13,3 

procent inte var det och att ytterligare 13,3 procent trodde att det var upp till de enskilda 

klinikerna att avgöra. De senare två svarsalternativen markerades uteslutande av 

receptionister vid hälsocentraler. Samtliga receptionister vid sjukhusets mottagningar kände 

alltså till regionens skyldighet. Detta utgör ännu ett resultat som visar på skillnader mellan 

                                                      
19 Enkätundersökning genomförd 2019-05-02 
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hälsocentraler och sjukhusmottagningar. Man har inte bara aningen bättre möjligheter att 

betala kontant på sjukhuset, personalen är också mer medveten om skyldigheten att 

tillhandahålla möjligheten till kontantbetalning. 20 

 

4.1.3-PATIENTERNAS-BETALNINGSBENÄGENHET 

Om alla som uppsöker sjukvården vore rörande överens om att betalkort och faktura 

utgjorde de två uteslutande föredragna sätten att betala sin patientavgift hade det inte funnits 

någon anledning att göra den här studien. Domen från Högsta förvaltningsdomstolen visar 

emellertid att åtminstone en person tycker annorlunda. Hur patienternas preferenser ser ut i 

Umeå blir därmed intressant att reda ut. En skyldighet gäller visserligen oavsett om 1 eller 

100 personer hävdar den, men ett eventuellt problem kan samtidigt göras mer tydligt med 

antalet som drabbas negativt. För att ta reda på hur ofta det ungefärligen inträffar att 

patienter vill, eller insisterar på, att få betala kontant ingick det två frågor om detta.  

 

På frågan hur ofta det händer att patienter vill betala kontant svarade en respondent ”aldrig”, 

tio respondenter ”väldigt sällan” och fyra respondenter ”ganska sällan”. Ingen receptions-

personal upplevde att patienter ”ganska ofta” eller ”väldigt ofta” vill betala kontant. På 

frågan om det inträffat att patienter insisterat på att få betala kontant svarade sju 

respondenter att ”det har inträffat”, fem respondenter att ”det aldrig inträffat (vad jag vet)”, 

och en respondent att ”jag är osäker på om det inträffat eller inte.” Två respondenter avstod 

från att besvara frågan. Sammantaget visar receptionspersonalens upplevelser från att ta ut 

patientavgifter alltså att även om en majoritet säger att det väldigt sällan inträffar att 

patienter vill betala kontant, uppger samtidigt en majoritet att det har inträffat att patienter 

insisterat på att få betala kontant. Patienterna som bestämt hävdar sin rätt att få betala 

kontant är enligt denna studie (med ett undantag) koncentrerade till sjukhuset.21   

 

4.1.4-ATTITYDER-TILL-KONTANTHANTERING 

Ett argument som anförs i undersökningen är att kontantlösheten delvis motiveras av 

personalhänsyn, varför det fanns anledning att reda ut hur de berörda receptionisterna själva 

ser på frågan om kontanthantering. För detta ändamål ingick två frågor som var ämnade att 

fånga existerande attityder. Den första riktade sig till personal vid receptioner som inte, eller 

endast i undantagsfall, accepterar kontanter och ställde frågan om de tycker jobbet blivit 

smidigare/säkrare nu när betalning enbart sker med kort och faktura. Av respondenternas 

                                                      
20 Enkätundersökning genomförd 2019-05-02 
21 Enkätundersökning genomförd 2019-05-02 
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svar framgår att en överväldigande majoritet instämmer; av de som besvarade denna fråga 

(vilka var samtliga förutom en) uppgav alla att ”det underlättar mitt arbete att inte behöva 

hantera kontanter”. Ingen receptionspersonal i den här kategorin uppgav att ”det underlättar 

inte mitt arbete att inte behöva hantera kontanter” eller att ”det gör mig ingen skillnad, båda 

sätten fungerar ungefär lika bra”. Vad beträffar personal som arbetar vid receptioner som 

tar emot kontanter riktades en fråga om de önskade att detta betalningsalternativ uteslöts 

och betalning med kort eller faktura enbart erbjöds. Här blev svaren lite mer varierade. Två 

av svaren löd att ”för min egen del vore det bättre men inte nödvändigtvis för patienterna”, 

ett svar att ”nej, det vore varken bättre för mig själv eller patienterna” och ett annat svar att 

”jag har ingen särskild åsikt i frågan”. Ingen svarade alltså att det ”både ur ett eget och ett 

patientperspektiv vore bättre” eller att det ”för patienterna vore bättre men inte 

nödvändigtvis för min egen del”.22  

 

Allt som allt tyder svaren på att personalhänsynsargumentet har bäring. Det är uppenbart att 

det underlättar receptionsarbetet att inte behöva hantera kontanter och att de flesta som 

jobbar med kontanthantering skulle tycka att det för egen del vore bättre om det 

betalningsalternativet uteslöts. Samtidigt visar svaren att personalen som faktiskt hanterar 

kontanter har ett annorlunda tänk gentemot patienterna; även om de för egen del ser fördelar 

med att slippa kontanthantering är de inte lika övertygade om att det skulle innebära en 

förbättring för patienterna.  

 

4.2-BESLUTSFATTARNAS-MOTIV 

De chefer inom hälso- och sjukvården som intervjuerna genomförts med och vars svar utgör 

basen för kommande avsnitt är följande personer: 

 

Ulrika Westman-Yttergren – verksamhetschef för Backens hälsocentral 

Helena Jönsson – verksamhetschef för Ersboda hälsocentral 

Camilla Kapstad – sektionschef för röntgenkliniken Nus 

Henrik Olofsson – sektionschef för kundfakturering Region Västerbotten 

  

4.2.1-PRIMÄRVÅRDENS-REDOGÖRELSE 

En första relevant fråga var huruvida de båda verksamhetscheferna kände till domen från 

Högsta förvaltningsdomstolen som inte tillåter en begränsning av möjligheterna till kontant-

                                                      
22 Enkätundersökning genomförd 2019-05-02 
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betalning. På detta svarade Westman-Yttergren att hon kände till domen medan Jönsson sa 

att hon däremot inte gjorde det. Westman-Yttergren gick sedan vidare med att berätta att ett 

sätt att finna en slags utväg, då hälsocentralen hon är chef över inte hanterar kontanter, har 

varit att istället erbjuda faktura utan kostnad. Hon menar att det ytterst sällan händer att 

patienter vill betala kontant men i de fall det inträffar att patienter inledningsvis uppger att 

de vill betala kontant, accepterar de för det mesta faktura om de bara slipper fakturerings-

avgiften – att detta varit en lösning som fungerat bra för dem. Vidare berättar hon att de på 

Backens hälsocentral inte har någon växelkassa men att de har en ”annan kassa” som det 

går att använda sig av om det skulle vara absolut nödvändigt. Om det verkligen krävs menar 

Westman-Yttergren att de kan erbjuda kontantbetalning. Även Jönsson är inne på samma 

linje och säger att det ”alltid går att ordna” om behovet är trängande. På Ersboda 

hälsocentral har de nämligen en personalkassa de kan använda i sådana fall.23       

 

När de båda verksamhetscheferna därefter tillfrågades om de vet, eller kan spekulera kring, 

vilka motiv som ligger bakom begränsningen/uteslutandet av kontanter i hälso- och 

sjukvården, svarade Jönsson att kontanter ”dels är ett praktiskt otyg, dels ett riskmoment.” 

Hon menar att någon måste hantera pengarna och att det är ett tidskrävande moment för 

personalen. Enligt Westman-Yttergren beror exkluderingen av kontanter på att ”landstings-

ledningen plockade bort möjligheten till att komma och hämta kassan.” Hon går vidare med 

att även berätta att ”landstinget gått ut med en policy om att vi ska vara kontantlösa.”24 En 

policy hon visserligen inte kan redogöra närmare för men som tydligen ska utgöra en 

grundprincip för hur regionen vill se att verksamheterna inrättar sig.  

 

Något som också var väsentligt att reda ut verksamhetschefernas uppfattning om var 

huruvida de uppfattar att ekonomi- och demokrativärden står i strid med varandra i fråga 

om kontanternas plats i sjukvårdens kassor. När de tillfrågades om hur pass korrekt de 

tycker att påståendet om att ekonomivärden tränger undan demokrativärdena i detta 

avseende är, svarar Jönsson att ”så kan det vara.” Men hon tror själv att det mer handlar 

om ett säkerhetstänk; att omständigheterna med kontanthantering innebär ett risktagande 

som hon menar utgör det huvudsakliga skälet till att hälso- och sjukvården ogärna håller sig 

med kontanter. Westman-Yttergren svarar i sin tur att de ”måste hålla budget” trots att de 

ekonomiskt kostsamma aspekterna av kontanthanteringen inte är något som faller på den 

enskilda hälsocentralen utan det är ”landstinget som åker på kostnaden.” Hon går vidare 

                                                      
23 Telefonintervjuer genomförda 2019-05-03 och 2019-05-09 
24 Telefonintervjuer genomförda 2019-05-03 och 2019-05-09 
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med att berätta att de ”fått uppdrag uppifrån att vara kontantlösa” och att hon personligen 

”definitivt tror att landstinget har ekonomiska hänsyn” beträffande kassornas digitalisering, 

precis som det enligt henne också finns samma skäl till mycket annat som digitaliserats.25 

 

En sista fråga var om det fanns något ytterligare de ansåg att jag borde känna till i frågan. 

Westman-Yttergren hade inget särskilt att tillägga men Jönsson svarade att hon ”ser det inte 

som ett problem, det hade varit värre om vi inte följt med i utvecklingen.”26  

 

4.2.2 SJUKHUSVÅRDENS REDOGÖRELSE 

Föregående avsnitts uttalanden och resonemang kom från representanter för primärvården. 

Som sektionschef för röntgenkliniken företräder Kapstad sjukhusvården. På min fråga om 

hon kände till domen från Högsta förvaltningsdomstolen svarar hon att hon känner till att 

det finns en dom men inte att den fällts av Högsta förvaltningsdomstolen. När vi sedan går 

vidare till vetskap och/eller spekulationer om kontantbetalningens begränsningar i hälso- 

och sjukvården berättar Kapstad att motiven beror på att ”det liksom kommit direktiv om att 

vi ska minska på kontanter.” Hon tycker själv att en kontantfri sjukvård är lättare och mer 

hanterbar. Vidare svarar hon att hon ”inte törs säga exakt vart direktiven kommit från” men 

att värdebolagen inte hämtar upp pengar lika ofta längre. Hon är dock tydlig med att säga 

att det är ”ingen som förbjudit” dem att hantera kontanter. Kapstad meddelar också att de 

inte tagit bort all kontanthantering utan att de fortfarande kan tillgodose de eventuella behov 

som kan uppstå. Röntgenkliniken har enligt henne en växelkassa, men det ”kommer inte in 

mer än 100 kronor i månaden, på sin höjd.” Tidigare lämnade de över pengar till värde-

bolagens hantering dagligen.27  

 

På frågan om hur hon tänker kring balanseringen av ekonomi- och demokrativärden, det vill 

säga om ekonomiska hänsyn medfört att demokratiska hänsyn hamnat på efterkälken, svarar 

hon att det ”kanske finns sådana tankar högst upp men det är inget vi på avdelningen tänker 

på.” Kapstad menar att kontantomfångets minskning är en ”del av samhällsutvecklingen” 

och hon tycker att kontanter innebär ”en kostnad för landstinget.” Och som avslutande 

tillägg säger hon att ”det mest är flyktingar som inte har betalkort” men att det även händer 

att ”en och annan yngre kommer och vill hävda sin rätt att betala kontant eftersom de hört 

om lagen”. De äldre upplever hon däremot mestadels vara villiga att betala med kort.28   

                                                      
25 Telefonintervjuer genomförda 2019-05-03 och 2019-05-09 
26 Telefonintervju genomförd 2019-05-09 
27 Telefonintervju genomförd 2019-05-09 
28 Telefonintervju genomförd 2019-05-09 
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4.2.3-REGIONENS-REDOGÖRELSE 

Nu till företrädaren för regionen, närmare bestämt chefen för den enhet som ansvarar för 

bland annat hälso- och sjukvårdens kontanthantering i Västerbotten. Olofsson uppger att 

han känner till domen från Högsta förvaltningsdomstolen men tycker att den är ospecifik i 

vissa avseenden, vilket enligt honom försvårar hur lagen ska omsättas i praktiken. Skälen 

som han anger som de två huvudsakliga orsakerna till begränsningen av kontanter är 

arbetsmiljön och kostnaderna. Han berättar att kontanter utgör ett riskmoment, som ”kräver 

värdehanteringstjänster och det finns en risk för rån och hot.” Olofsson uppger att detta är 

det primära skälet; att kontanthanteringen främst är en arbetsmiljöfråga för personalen, men 

att pengafrågan är den andra. Han utvecklar sitt resonemang och säger att ”ju mindre pengar 

du hanterar, desto dyrare blir varje krona sen… och vi har ju kommit en bit på vägen.”29   

 

Jag frågar om den kontantlösa policy Westman-Yttergren menar att regionen gått ut med 

och Olofsson berättar att den enda policy beträffande kontanthantering han känner till finns 

på 1177, där det med tjocka bokstäver står ”betala med kort, faktura eller autogiro” som 

rubrik. Under rubriken följer information om att den som besöker en vårdenhet i Väster-

botten kan betala med kontokort i första hand och faktura eller autogiro i andra hand. Sedan 

står det ”om inget av de alternativen fungerar för dig kan du betala med kontanter.”30 Och 

beträffande det Westman-Yttergren uppgav om att regionledningen plockat bort 

möjligheten att komma och hämta kassan, svarar Olofsson att ”det kan hända att vi gjort 

en sån prioritering en gång i tiden, innan min tid, att de enheter som har minst kontanter i 

omlopp kan ha rationaliserats bort.” Han menar dock att det ändå ska finnas möjligheter 

till att använda kontanter om det behövs, även för dessa.31   

 

När frågan om ekonomi- och demokrativärden sedan ställs, det vill säga om han tror att 

ekonomiska hänsyn till kontanthanteringens kostnader medfört att demokratiska hänsyn till 

medborgarnas rättigheter fått ge vika, säger Olofsson att han ”inte skulle spekulera i det”, 

att ”det känns konstigt” och att de ”vill följa lagen.” Vidare uppger han att det kontant-

begränsade arrangemanget ”verkar funka bra” men att i de fall frånvaron av kontanter i 

receptionernas kassor skulle innebära en olägenhet ”måste det lösas” och att de fortfarande 

har kvar värdehanteringstjänsterna i viss utsträckning.32  

 

                                                      
29 Telefonintervjuer genomförda 2019-05-03 och 2019-05-14 
30 www.1177.se/Vasterbotten/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter 
31 Telefonintervju genomförd 2019-05-14 
32 Telefonintervju genomförd 2019-05-03 
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På frågan om han vet huruvida domen från Högsta förvaltningsdomstolen påverkat kassa-

hanteringens utformning på något sätt, alltså om vetskapen om domen inneburit några 

förändringar för arbetet på hans egen eller andra enheter, svarar Olofsson ”nej, inte mer än 

att jag tror det finns en större beredskap… det borde det göra.” Jag frågar också hur han 

ser på framtiden för kontanter i hälso- och sjukvården och han svarar att de ”inte har någon 

strategi med kontanthanteringen” utan att de kommer fortsätta på spåret mot mindre 

kontanter och det är ”ingen som tagit upp frågan tidigare.”33 

 

5.-DISKUSSION-OCH-SLUTSATSER 

I studiens sista kapitel följer den avslutande diskussionen med tillhörande slutsatser kring 

vilka de bakomliggande skälen till en uteslutning/begränsning av kontanter i hälso- och 

sjukvården visade sig vara. De angivna motiven diskuteras först utifrån uppsatsens fråge-

ställningar, därefter kopplas dessa till den tidigare forskning och teori som presenterades i 

kapitel 2 och slutligen redogörs för de generella slutsatser som kan dras.    

 

   5.1-DISKUSSION 

5.1.1-HUVUDSAKLIGA-SKÄL 

Intervjuerna med företrädare för primärvården, sjukhusvården och regionen visade att 

skälen till att hälso- och sjukvården inte alls, eller endast i mycket begränsad omfattning, 

hanterar kontanter huvudsakligen handlar om arbetsmiljö, det opraktiska med kontanter, 

avsaknaden av värdehanteringstjänster, uppfattat påtalade direktiv samt att hanteringen är 

ekonomiskt kostsam. Medan vissa av dessa motiv var mer eller mindre förutsägbara 

genererade studien även resultat som inte tidigare presenterats i forskning inom detta 

område. Vad som uppgavs var anat på det sättet att det är ganska givet att digital valuta har 

sina praktiska fördelar gentemot sedlar och mynt; om ambitionen är att göra en process 

smidigare/lättare (som är en uttalad vilja gällande hela vårdförloppet) är det enbart rimligt 

att effektivisera utväxlandet av pengar. Likaså var det ingen överraskning att värde-

hanteringstjänster utgör en kostnad. Att arbetsmiljö lyftes fram som det främsta motivet av 

Olofsson var däremot oväntat. Har hälso- och sjukvårdens kassahantering verkligen 

inneburit ett riskmoment stort nog för att den här sortens åtgärder ska vara påkallade? Har 

dess receptioner varit föremål för rån och hot till den grad att regionen primärt därför valt 

att avveckla kassorna? I och med att i stort sett alla som svarade på enkätundersökningen 

angav att det underlättar deras arbete att slippa hantera kontanter köper jag att det är 

                                                      
33 Telefonintervjuer genomförda 2019-05-03 och 2019-05-14 
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arbetsmiljömässigt fördelaktigt, men att regionledningen anger risken för rån och hot som 

den främsta anledningen till att de valt att strypa kontanthanteringen ter sig aningen 

drastiskt. På gränsen till ett svepskäl i min ögon. Man medger att hanteringen är kostsam 

men vill inte ange det som det primära skälet. Kanske av hänsyn till domen.  

 

5.1.2-KASSAHANTERINGENS-UTFORMNING 

Lagens bestämmelse angående att det inte är tillåtet för regionen att begränsa möjligheten 

till kontantbetalning förefaller, både utifrån enkät- och intervjuundersökningarnas resultat, 

ha en viss inverkan på kassasystemens konstruktion. Medan de offentliga hälsocentralerna 

uppvisar mycket liten (eller ingen) hänsyn till lagens krav, är beredskapen mestadels god på 

de privata hälsocentralerna och i bästa fall acceptabel på sjukhusmottagningarna. En slående 

upptäckt med den här studien är att ingen av de offentliga hälsocentralerna uppger sig ta 

emot kontanter, även om åtminstone två av dem har andra kassor som de i nödfall kan 

använda. På sjukhuset däremot, är tendensen att man håller sig med en liten begränsad kassa 

för att kunna möta behovet av kontantbetalning vid sällsamma tillfällen. Detta ter sig också 

lite som en nödlösning: visserligen går det rent teoretiskt att säga att de tar emot kontanter, 

men i den praktiska situationen av att måhända 5 personer skulle vilja betala sin patient-

avgift kontant samma dag (eller vecka) håller utformningen inte. De som bäst visade sig 

anpassa sina kassor efter lagens krav är de privata hälsocentralerna, som till största del säger 

sig ta emot kontanter. Av de saker som privata hälsocentraler sparar in på för att göra sin 

verksamhet mer lönsam är märkligt nog kontanthanteringen alltså inte en. 

 

5.1.3-EKONOMISKA-INCITAMENT 

Även om inte alla de intervjuade beslutsfattarna framhåller att ekonomiska fördelar 

(besparing) utgör en drivkraft bakom kontantminskningen, framgår det ändå mer eller 

mindre tydligt för alla respondenter att pengafrågan på ett eller annat sätt spelar in. 

Westman-Yttergren är övertygad om saken, Jönsson och Kapstad är inte främmande för 

tanken och Olofsson anför ekonomiska aspekter som ett (om än det sekundära) av de två 

huvudsakliga skälen till den kontantlösa utvecklingen. Något som egentligen är självklart; 

att vilja hålla sina transaktionskostnader nere hör ju till det skäliga och ansvarsfulla i 

uppdraget att förvalta allmänna medel. Frågan är bara till vilket pris? Värderar samhället 

låga transaktionskostnader högre än en lagstadgad rättighet? Även om det är ytterst få som 

använder den? Det går med andra ord alltså att antingen tänka att detta är en principfråga 

som kostar mer än den smakar, eller att det är en principfråga som erbjuder en ”smak” 
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värdefull nog att den måste få kosta. Med nuvarande lagstiftning har vi anledning att tänka 

det senare. 

 

5.2-STUDIEN-I-LJUSET-AV-TIDIGARE-FORSKNING 

Den tidigare forskning som gjorts om samhällets kontantanvändning visar på en minskning 

som gör Sverige unikt i en internationell jämförelse. Även om det finns variationer inom 

befolkningen, går det att konstatera att en majoritet av svenskarna inte opponerar sig mot 

utvecklingen men att de samtidigt vill att kontanter ska finnas kvar som ett alternativt 

betalmedel. Vidare är inte kontanter längre det mest lönsamma arrangemanget för 

betalmarknaden, som styrs av stordriftsfördelar och nätverkseffekter.34 Dessa rön är mer 

eller mindre helt översättbara till kontanternas plats i hälso- och sjukvårdens kassor. Samma 

svenskar som använder pengar i detaljhandeln uppsöker också sjukvården emellanåt, varför 

deras betalpreferenser följdriktigt blir avgörande för vilken kassautformning regionen antar. 

Lagstiftningen tillåter emellertid inte regionen att anamma denna anpassning fullt ut; att inte 

låta kontantbetalning finns kvar som ett fullvärdigt alternativ innebär domstolstrots. Detta 

är något som både denna och tidigare studier visar förekomma obehindrat på regional och 

lokal nivå. Hur detta ska motverkas är föremål för debatt, men svårigheterna att iaktta både 

demokrati- och ekonomivärden med full tillfredsställelse underlättas knappast av 

sanktioner. I alla fall inte i de fall domstolstrots beror på bristande ekonomiska resurser, 

vilket det ofta visat sig göra.35 Hur mycket demokratin ska få kosta blir därmed kanske den 

knivigaste frågan ”demokratins väktare” har att ta ställning till. 

 

5.3-SLUTSATSER 

Slutsatsen av den här studien är att motiven till en nära nog kontantlös hälso- och sjukvård 

har med praktiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska aspekter att göra. De senare 

kommer av att kontanthanteringen är kostsam och att offentliga tjänstemän måste ta hänsyn 

till både demokratiska och ekonomiska perspektiv i det dagliga arbetet. Detta är inte unikt 

för beslutsfattarna inom ramen för den här studien utan gäller för all offentlig verksamhet: 

frågan om hur omfattande kontanthantering som är nödvändig för att uppfylla lagens krav 

kan jämföras med exempelvis hur mycket en byggnad måste handikappanpassas för att dess 

lokaler ska vara tillgängliga för alla – alltså en fråga där ansvariga beslutsfattare måste 

beakta både rättigheter och kostnader. En skillnad som föreligger här är att medan samhället 

                                                      
34 Statens offentliga utredningar. Tryggad tillgång till kontanter: delbetänkande av riksbanks-kommittén. 
SOU 2018:42. Stockholm, 2018, s. 73, 75, 120 
35 Justitiedepartementet. Kommunalt domstolstrots. DS 2000:53, s. 10 
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bygger nytt med hänsyn till särskilda behov, innebär samhällsutvecklingen med kontanter 

att hälso- och sjukvården snarare behöver ”bygga gammalt”.  

 

5.4-METODVAL-OCH-FORSKNINGSFRÅGOR 

Även om det hade varit möjligt att intervjua ännu fler beslutsfattare, eller hålla längre och 

mer ingående intervjuer med de som intervjuades, är jag osäker på om kärnargumenten hade 

breddats särskilt mycket av det. Mer tyngd åt studien hade emellertid kunnat komma från 

uppgifter på hur mycket kontanthanteringen kostar Region Västerbotten idag jämfört med 

för 10-20 år sedan. Dessa uppgifter frågade jag efter men fick till svar att de skulle ta för 

lång tid att ta fram. Den som önskar utveckla studien har därför ett potentiellt forsknings-

område kvar att angripa: att låta pengarna tala för sig själva. En annan anknytande fråga 

som den här studien givit upphov till är hur företrädare för de privata hälsocentralerna 

motiverar kontanthanteringens bestånd när detta uppenbarligen inte är den mest lönsamma 

lösningen. Handlar det endast om serviceskäl eller finns det andra orsaker? 
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7. BILAGOR 

 

7.1 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

 

1. Hur länge har du jobbat i, eller i anslutning till, receptionen här? 

A. Mindre än 1 år  

B. Mer än 1 år 

C. Mer än 3 år  

D. Mer än 5 år 

E. Mer än 10 år 

 

2. Accepterar ni kontantbetalning? 

A. Ja 

B. Nej 

C. Endast i undantagsfall 

 

3. Om svarsalternativ ”nej” eller ”endast i undantagsfall” på föregående fråga, hur 

länge sedan (ungefär) var det ni blev kontantfria?  

A. Mindre än 1 år sedan 

B. Mer än 1 år sedan 

C. Mer än 3 år sedan 

D. Mer än 5 år sedan 

E. Mer än 10 år sedan 

 

4. Känner du till att landstinget är skyldigt att motta kontanter från de patienter 

som önskar betala sin patientavgift på det sättet? 

A. Ja 

B. Nej 

C. Jag trodde det var upp till den enskilda kliniken att bestämma själv 

 

5. Ungefär hur ofta händer det att patienter vill betala kontant? 

A. Aldrig 

B. Väldigt sällan 

C. Ganska sällan 

D. Ganska ofta 
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E. Väldigt ofta 

 

6. Händer det att patienter insisterar på att få betala kontant? 

A. Det har inträffat 

B. Det har aldrig inträffat (vad jag vet) 

C. Jag är osäker på om det inträffat eller inte 

 

7. Ur ett patientperspektiv, tror du att det kan upplevas besvärande i de fall 

receptioner inte har någon möjlighet att acceptera kontanter? 

A. Ja 

B. Nej 

C. Bara för en ytterst liten patientgrupp 

 

8. Om du arbetar i en reception som inte accepterar kontantbetalning, tycker du att 

jobbet blivit smidigare/säkrare sedan betalningen enbart sker med kort och faktura? 

A. Ja, det underlättar mitt arbete att inte behöva hantera kontanter 

B. Nej, det underlättar inte mitt arbete att inte behöva hantera kontanter 

C. Det gör mig ingen skillnad, båda sätten fungerar ungefär lika bra 

 

9. Om du arbetar i en reception som accepterar kontantbetalning, önskar du att 

detta betalningsalternativ uteslöts och betalning med kort och faktura enbart 

erbjöds? 

A. Ja, både ur mitt eget och ett patientperspektiv vore det bättre 

B. Nej, det vore varken bättre för mig själv eller patienterna 

C. För min egen del vore det bättre men inte nödvändigtvis för patienterna 

D. För patienterna vore det bättre men inte nödvändigtvis för min egen del 

E. Jag har ingen särskild åsikt i frågan   

 

10. Vet du vem/vilka som ansvarar för huruvida kontantbetalning ska accepteras 

eller inte här? Om du vet, lämna gärna dennes namn och/eller kontaktuppgifter 

nedan. 

 

11. Finns det något ytterligare du önskar tillägga i frågan? 
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7.2 INTERVJUGUIDE 

 

1. Känner du till att Högsta förvaltningsdomstolen 2015 avgjorde ett mål (mellan 

Kronobergs läns landsting och en privatperson) där man fastslog att landstinget enligt 

riksbankslagen har en skyldighet att godta kontanter som betalningsalternativ i 

sjukvården?  

2. Oavsett om du känner till den nämnda domen eller inte, vad skulle du säga är de 

främsta anledningarna till att //………// inte längre godtar kontanter som betalningsform? 

Vet du, eller kan du spekulera kring, vilka motiv som finns bakom uteslutandet av 

kontanter? 

3. Att inte handla i enlighet med en rättslig prövnings utfall kan ses som en form av lag- 

eller domstolstrots. Något som det emellanåt menas att verksamheter som bedrivs under 

kommunallagen kan göra obehindrat eftersom det saknas sanktioner. Är detta påståenden 

du känner är korrekta? Eller hur skulle du svara på den sortens anmärkningar? 

4. Den offentliga sektorn utmärker sig bland annat genom att (särskilt personer i 

beslutsfattande position) både har demokrati- och ekonomivärden att ta hänsyn till. Dessa 

kan ibland vara svåra att balansera så hänsyn av den ena arten inte går ut för mycket över 

hänsyn till den andra, och tvärtom. Detta känner du säkert till. I fråga om 

kontanthanteringens vara eller icke vara i sjukvården finns det de som menar att 

ekonomihänsynen får företräde framför demokratihänsynen. Hur pass korrekt skulle du 

säga att ett sådant påstående är? 

5. Finns det något ytterligare du tycker att jag borde känna till i denna fråga? 

 

Kompletterande frågor, endast ställda till sektionschef för kundfakturering: 

1. Vilka skulle du säga är de 3 primära skälen till att sjukvården ogärna håller sig med 

kontanter? 

2. Vet du om domen från Högsta förvaltningsdomstolen på något sätt påverkat 

kassahanteringens utformning? Alltså huruvida du eller någon annan på din enhet har 

”tänkt om” i någon mening? Vad jag mer specifikt undrar här är alltså om vetskapen om 

domen innebar några förändringar.  
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3. Vet du om det är fritt fram för olika verksamhets-/sektionschefer runt om i 

Umeå/Västerbotten att avgöra själva om deras kliniker ska hantera kontanter? 

4. Har du några uppgifter på hur mycket kontanthanteringen kostar landstinget? Alltså typ 

vad den kostade för 10-20 år sedan jämfört med idag? 

5. En verksamhetschef jag talade med uppgav att ”landstingsledningen plockade bort 

möjligheten (för värdebolag) att komma och hämta kassan”. Vet du om detta stämmer? 

 

 

              

 

 

 


