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Debatt

Vi värnar mångfald i betalningssätt
Kort och kontanter. Vi måste motarbeta storbanker och de aktörer som hela tiden driver
oss i kontantlös riktning. Alla människor vill inte göra sin köpa med kort, skriver Sten Karlsson
och Göran Sparrdal från West International.
VARJE DAG SKER cirka 4 000 värdetransporter runtom i Sverige – och
därmed är rånriskerna minst lika
många. Men är det kontanterna som
är problemet? Som en av Sveriges ledande leverantörer av kontantlösa betalningar borde vårt svar vara ”ja”,
men låt oss problematisera.
Minskar brottslighet relaterad till
kontanthantering om vi avskaffar
kontanter? Ja. Minskar brottslighet
kopplad till att berika sig själv genom
hot och våld om vi avskaffar kontanter? Sannolikt inte.
Vad hindrar en bankrånare från
att kräva att kassörskan gör en elektronisk överföring till ett falskregistrerat konto i samma bank eller att
en avskaffad rånmöjlighet av värdeVTCPURQTVGTKUVÀNNGVTGUWNVGTCTKƃGT
kidnappningar med krav på lösensumma?
Antalet värdetransportrån ökade
kraftigt under första halvåret 2012

enligt ett reportage i Sveriges Radio
den 19 juli 2012. Siffror för hela året
ÀTÀPPWKPVGHÀTFKICOGPFGVƂPPU
anledning att tro på en kraftig ökning för hela året.
MEN DENNA BROTTSLIGHET är inte

ett resultat av kontanters existens,
det är ett resultat av en osäker hantering av kontanter. Det är det som
fångar brottslingars uppmärksamhet,
ett lättåtkomligt byte.
Vi måste minska mängden ackumulerade kontanter i detaljhandeln
genom att skapa förutsättningar för
lokal återvinning av kontanter. Om
banktjänster kan utföras i butik över
hela Sverige skapar det möjligheten
att återvinna kontanterna direkt på
orten. Då minskar vi behovet av värdetransporter och sparar på både
säkerhet för våra väktare och på miljön. Bara Swedbanks transporter av
kontanter släpper ut 700 ton koldiox-
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id på ett år, enligt bankens egna uppgifter.
Just storbanker tillhör det kontantfria samhällets främsta förespråkare.
Inte undra på, det kanske bara är god
personalpolitik för en bank att motarbeta kontanter år 2013? Alla arbetsgivare vill väl minska risker för sina
anställda? Men banker är inte kända
för att idka välgörenhet och miljöenICIGOCPI&GVƂPPUOKNLCTFXKPUVGT
för våra storbanker i att vi handlar
med kreditkort, i ett land där varje korttransaktion kostar handlaren
cirka 80 öre och 70 procent av alla
transaktioner sker med kort.
Varför värna valfrihet i betalningar? Därför att olika människor har
olika behov och för att vi alla tjänar på mångfald. Lika mycket som
du kan älska din tiokrona när du ska
handla mjölk, lika enkelt är det att
sätta i ditt kort när du ska betala för
bensin. Alla människor kanske inte

vill göra sina köp med kort, köp som
registreras och där sådant som kortnummer tyvärr kan komma att missbrukas av oseriösa aktörer.
FÖR OSS SOM värnar en mångfald

av betalningssätt återstår att utmana dagens system där detaljhandeln
lagrar stora kvantiteter av kontanter
som därefter fraktas med hög risk av
värdetransporter. Samtidigt måste vi
motarbeta storbankerna och de aktörer som hela tiden driver oss i kontantlös riktning. Vi måste utmana
storbankerna med en ny lösning för
framtidens kontanthantering. Genom
CVVUMCRCDÀVVTGMQPVCPVƃÒFGPOKPUkar vi risken och säkerställer att även
morgondagens handel inkluderar såväl sedlar som smartphones för betalningar.
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GÖRAN SPARRDAL,

West International

!
G
N
I
L
TÄV

Bakar du Sveriges
godaste pizza?
Var med och tävla i Pizza-SM och vinn, förutom äran, en massa
ﬁna priser. Finalen äger rum den 5 juni på Stora Scenen i Kungsträdgården i Stockholm under folkfesten Smaka på Stockholm.
Läs mer om tävlingen på www.pizza-sm.se
Sista anmälningsdatum är lördagen den 6 april 2013.
Var med och stötta Pizza-SM och vinn presentkort
på
till ett värde av 1 500 kronor.
Gå in på facebook.com/svenskmastare
Arrangör

Gilla
och vinn!
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