
EXAMENSARBETE

Införandet av nya sedlar i Sverige år 2015
Konsekvenserna för företag med tvingande styrning

Elin  Mikko
Ida  Svensson

2016

Civilekonomexamen
Civilekonom

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



I 
 

Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Ossi Pesämaa för det stora engagemanget under 

examensarbetet. Hans engagemang har betytt mycket, då han har stöttat, väglett och 

inspirerat oss. Vi vill också tacka opponenterna som bidragit med värdefulla åsikter under 

seminarierna. De personer som har ställt upp på intervjuer och deltagit i 

enkätundersökningen har betytt mycket för vårt arbete.  

 

Examensarbetet är ett avslutande moment i civilekonomutbildningen med inriktning 

redovisning och styrning. Arbetet utgör 30 högskolepoäng och har genomförts under 

perioden januari 2016 till juni 2016.  Att skriva examensarbetet har varit mycket lärorikt 

och krävande. Det har medfört fördjupad kunskap inom ämnet. Vi har en önskan om att 

du som läsare uppfattar studien lika intressant som vi gör.  

 

 

 

Luleå 25 maj, 2016 

 

 

 

Elin Mikko 

Ida Svensson   



II 
 

Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att undersöka konsekvenser för företag av tvingande styrning som 

uppstod vid införandet av de nya sedlarna i Sverige 2015. Studiens avsikt var att analysera 

positiva och negativa konsekvenser inom kontanthandels företag vid införandet av de nya 

sedlarna. Undersökningen syftade även till att studera hur tvingande styrning påverkar 

olika företag. Studiens empiriska data bestod av personliga intervjuer och en 

enkätundersökning. Målgruppen i studien var kontanthandels företag i Norrbottens län. 

Resultatet har analyserats genom hypoteser som formats ur studiens teoretiska 

referensram. Resultatet visar att införandet av de nya sedlarna i Sverige 2015 medför både 

positiva och negativa konsekvenser för kontanthandels företag. Studien kom fram till att 

de negativa konsekvenserna var mer frekventa jämfört med de positiva konsekvenserna. 

Studien visar även att kontanthandels företag som tillhandahåller fler betalningssätt 

upplever mer negativa konsekvenser av sedelutbytet vid en jämförelse mot företag med 

färre betalningssätt.   

 

Nyckelord: Tvingande styrning, nya sedlar, konsekvenser, betalningssätt, språk, 

information, stöd, delaktighet.  
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Abstract 

 

The study's purpose was to examine the consequences on companies of a coercive power 

that arose from the introduction of the new bills in Sweden, 2015. The study's purpose 

was to analyze the positive and negative consequences in the cash trading business with 

the introduction of the new bills. The survey also aimed to study how coercive power 

affects various organizations. The study's empirical data consisted of personal interviews 

and a questionnaire. The audience consisted of cash trade companies in Norrbotten 

County. The results have been analyzed by hypotheses formed from the study's theoretical 

framework. The result shows that the introduction of the new bills in Sweden, 2015, 

brings both positive and negative consequences for the cash trading business. The study 

found that the negative effects were more frequent compared to the positive 

consequences. The study also shows that cash trading business that providing more 

payment methods experiencing more negative effects of cash changeover compared to 

businesses with less payment methods. 

 

Key words: Coercive power, new bills, consequences, payment methods, language, 

information, support, participation.   
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1 Inledning  

Styrning är ett medel som företagets ledning kan tillämpa enligt NE (2016a). Enligt 

Anthony och Govindarajan (2003) kan styrning tillämpas genom att koordinera och 

samordna resurser och handlingar för förutbestämda mål. El-Ansary och Stern (1972) 

anser att ett beroende mellan två parter uppkommer vid tillämpning av styrning och 

hävdar att styrning är en kontroll av processers olika delar. För att styra kan lagar och 

regler användas enligt NE (2016a). Tvingande styrning beskrivs som en typ av styrning 

enligt Busch (1980). Tvingande styrning innebär en makt att styra till önskvärt utfall, 

även om det önskade utfallet drabbar den styrde med negativa konsekvenser (Price, 

1997). Enligt Price (1997) kan tvingande styrning uppfattas negativt eftersom den som 

styrs inte har någon möjlighet att påverka utfallet av styrningen. Makt och förtroende är 

två variabler som kan påverka utfallet av tvingande styrning (Kogler, Batrancea, Nichita, 

Pantya, Belianin & Kirchler, 2012).   

 

Statliga skatter hanteras som tvingande styrning enligt Kogler et al. (2012). Graden av 

skatteflykt beror på graden av förtroende och makt (ibid.). Hög tillit och makt för 

regeringen leder till låg skatteflykt enligt Kogler et al. (2012). Muehlbacher, Kirchler och 

Schwarzenberger (2011) skiljer på uppfattningen av skatter i två olika grupper. Hög grad 

av tillit gör att reglerna följs frivilligt medan låg grad av tillit använder makt för att tvinga 

personer att följa reglerna (Kaplanoglou & Rapanos, 2015). Låg tillit och makt leder till 

hög skatteflykt (Kogler et al., 2012). Enligt Berghel (2014) förekommer mindre 

penningtvätt i industriländer jämfört med utvecklingsländer. Mindre penningtvätt beror 

på att industriländer har en välutbildad arbetskraft med hög tillit till ett effektivt 

skattesystem. Med det effektiva skattesystemet och den välutbildade arbetskraften kan 

länderna i större utsträckning hindra penningtvätt. (Berghel, 2014) Berghels (2014) studie 

stärker Kaplanoglou och Rapanos (2014) studie om att reglerna följs frivilligt vid hög 

grad av tillit.   

 

Regeringen bestämmer vilka valutor som är allmänt accepterade som betalningsmedel 

(Lotz & Rocheteau, 2002). Företag kan välja att acceptera fler betalningsmedel än vad 

regeringen bestämt (EU-upplysningen, 2015). För att tillföra acceptans av en ny valuta 

kan regeringen använda tvingande styrning enligt Lotz och Rocheteau (2002). I början på 

år 2002 skedde ett sedelutbyte i EMU-länderna då den gemensamma valutan, euro, 

infördes (European Commission, 2015). Enligt Utrero González och Callado Muñoz 

(2004) var en konsekvens vid införandet av de nya eurosedlarna år 2002 en kortvarig 

ökad kontantanvändning.  Konsekvenserna av en ökad kontantanvändning är en ökad 

kostnad för företagen enligt Bergman, Guibourg och Segendorf (2007); Garcia-Swartz, 

Hahn och Layne-Farrar (2006); Simes, Lancy och Harper (2006); Segendorf och Jansson 

(2012). En annan konsekvens av ökad kontantanvändning är enligt Runnemark, Hedamn 

och Xiao (2015) att konsumenter spenderar mindre pengar när de använder kontanta 

betalningsmedel jämfört med elektroniska betalningsmedel.   

 

Sveriges nuvarande kontanter har funnits i ca 30 år (Riksbanken, 2012). Riksbanken 

(2008) menar att ett sedelutbyte krävs för att undvika förfalskningar av kontanter och 

tillhandahålla en funktionell kontanthantering. År 2008 påbörjades det projekt som skulle 

leda till ett sedelutbyte i Sverige (Riksbanken, 2008). Sedelutbytet beslutas av Riksdagen 

och genomförs via tvingande styrning (ibid.). Enligt Riksbanken (2012) moderniseras de 

nya sedlarna med nytt utseende och nya säkerhetsdetaljer. De nya mynten blir 

miljövänligare genom att de tillverkas av miljövänligare material (ibid.). Kostnaden för 

att producera de nya mynten blir lägre genom att mynten minskar i vikt och yta. Två nya 
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valörer lanseras på marknaden under år 2015 och 2016, tvåkronan och 

tvåhundrakronorssedeln. För att lansera de nya valörerna krävs en lagändring i 

riksbankslagen vilken fattats av Riksbanken och godkänns av Riksdagen. (ibid.) Det 

största utbytet av kontanter sker inom kontanthandels företag (Länsstyrelsen dalarna, 

2014). Formen, utseendet och valörerna ändras på de svenska kontanterna (Riksbanken, 

2015). För att genomföra ett sedelutbyte krävs stor säkerhet i kontantflödet och att utbytet 

sker med teknisk tillförlitlighet. Säkerhet och teknisk tillförlitlighet krävs för att mer 

kontanter är i omlopp under utbytesperioden. (ibid.) Resurser beskrivs som tillgångar för 

företag (NE, 2016b). Resurser i samband med införandet av de nya sedlarna kan vara 

information, stöd och delaktighet. Företag har olika tillgång till resurser (Gray & Maby, 

2005; Barney & Hansen, 1994). Enligt Riksbanken (2014) kommer sedelutbytet att ske 

succesivt. Sedelutbytet sker till stor del genom att företag inom kontanthandeln beställer 

nya sedlar för att fylla upp kassorna (ibid.). Kontanthandeln definieras av Skatteverket 

(2016) som företag där kontanter hanteras i stor utsträckning.   

 

Utbyte av varor och tjänster mellan aktörer skapar transaktionskostnader enligt 

transaktionskostnadsteorin (Walker & Weber, 1984; Williamson, 1985). 

Transaktionskostnader uppstår både vid kontanta betalningar och elektroniska betalningar 

(Rysman, 2007; Jonker, 2007). Teknisk utveckling skapar betalningssystem och 

möjligheter att betala via elektronisk väg, med kreditkort, bankkort och direktdebitering 

(Choo, 2013; Utrero-González & Callado-Muñoz, 2004). Betalningssystem innefattar 

flera aktörer och ökar därmed företagens komplexitet enligt Francisco, Francisco och 

Juan (2015). Riksbanken (2014) bekräftar utvecklingen av nya digitala betalningssystem. 

De nya digitala betalningssystemen leder till att kontanter inte efterfrågas i samma 

utsträckning som tidigare (Riksbanken, 2016). Riksbanken (2014) visar på att det är 

vanligare att betala med kort jämfört med kontanter. Enligt Panurach (1996) vill 

konsumenterna öka bekvämligheten genom att använda mer digitaliserade 

betalningsmedel. Den ökande digitaliseringen inom betalningssystemen leder till att 

företag kan göra kostnadsbesparingar genom att minska bemanningen på företaget och 

sälja varor och tjänster via internet (Dodgson, Gann, Wladawsky-Berger, Sultan & 

George 2015).  Betalningssystemens digitalisering medför positiva konsekvenser i form 

av kostnadsbesparingar trots en ökad komplexitet, som innefattar flera aktörer, för 

företagen (Dodgson et al., 2015; Francisco et al., 2015). Samhällets betalningsmedel 

utvecklas allt mer mot en digitalisering (Kahn & Roberds, 2009). Enligt Dodgson et al. 

(2015) underlättar digitaliseringen för företag och konsumenter.  

 

Riksdagen anser att kontanter kommer att användas flera år framöver trots 

digitaliseringen och har därför beslutat om att införa nya sedlar i Sverige med start 2015 

(Länsstyrelsen, 2015). Regeringen anser även att kontanter krävs för att inte alla 

människor har möjlighet att använda digitala betalningsmedel (SOU 2014:61). Arvidsson 

och Markendahl, (2014); Carton och Hedman, (2013) förutspår att kontanter inte kommer 

finnas i framtiden. Callado-Muñoz, Hromcová och Utrero-González, (2015) anser att 

kontanta betalningsmedel inte kommer försvinna trots att nya betalningsmöjligheter 

uppkommer. Enligt Kahn och Roberds (2009) använder samhället kontanter för att 

kontanter anses inneha ett framtida värde. Konsekvenserna med införandet av de nya 

sedlarna är intressant att studera då det råder oenighet över den framtida användningen 

av kontanter, som tidigare nämnts. Tidigare forskning behandlar valutautbyten och 

konsekvenser som uppstår, Obstfeld (1998) behandlar låsta växelkurser vid valutautbytet 

till euro; Berardi, Eife och Gautier (2014) studerar svårigheter med en ny nominell 

prisnivå vid valutautbyte till euro; Raijas och Aalto-Setälä (2009) undersöker 

konsumenters prismedvetenhet vid ett valutautbyte till euro i Finland, 2002; Utrero 

González och Callado Muñoz (2004) har undersökt konsekvenser med införandet av 
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eurosedlarna. Tvingande styrning och konsekvenser inom företag har tidigare undersökts 

av exempelvis Yeung, Selen, Zhang och Huo (2009) som studerat påverkan av tvingande 

styrning, förtroende och inverkan på intern integration samt leverantörers integration; 

Hunt och Nevin (1974) undersöker franchiseföretag och konsekvenserna av att styra 

tvingande och inte tvingande. Tidigare forskning behandlar främst nationalekonomiska 

aspekter medan denna studie fokuserar på ett företagsekonomiskt perspektiv. Avsikten 

med denna studie är att förklara vilka konsekvenser som uppstår för företag vid tvingande 

styrning i samband med införandet av nya sedlar i Sverige 2015. Enligt Länsstyrelsen 

(2014) kommer en stor det av sedelutbytet att ske i kontanthandels företag och därför 

anses dessa företag centrala i denna studie. Studiens bidrag är att ge en förklaring om 

ämnet på ett företagsekonomiskt plan med fokus på styrning. Denna studie anses relevant 

då tidigare forskning inte behandlat det specifika området. 

1.1 Forskningsfråga 

Vad blir konsekvenserna för kontanthandels företag vid tvingande styrning i samband 

med införandet av nya sedlar i Sverige år 2015? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara vilka konsekvenser som uppstår vid tvingande 

styrning. Avsikten är att förklara införandet av nya sedlar i Sverige år 2015. Med 

införandet av nya sedlar avser studien lanseringen av de nya sedlarna i Sverige 2015, med 

stöd från Riksbanken (2015). Införandet av nya sedlar definieras som en tvingande 

styrning. Studien undersöker kontanthandels företag då större delen av sedelutbytet sker 

i denna bransch. För att uppnå studiens syfte samlas empiriskt material in. Urvalet baseras 

på företag som är lokaliserade centralt och perifert. Inom urvalsgrupperna undersöks 

mikroföretag och medelstora företag där uppdelningen baseras på antalet anställda i 

företagen. Urvalets uppdelning syftar till att undersöka eventuella konsekvenser och 

skillnader vid tvingande styrning. Studien grundas i enkät- och intervjufrågor. Frågorna 

baseras på forskningsfrågan och studiens teoretiska referensram. En analys av det 

empiriska materialet kommer visa på vilka konsekvenser tvingande styrning kan medföra. 

Denna studie kan i framtiden appliceras på både kommande sedelutbyten och andra 

tvingande styrningar från en offentlig sektor. Genom att uppnå studiens syfte identifieras 

eventuella konsekvenser som kan uppstå vid tvingande styrning.  
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2 Teori 

Teorikapitlet behandlar relevant teori för studien. Teorin om tvingande styrning 

definieras. Konsekvenser av tvingande styrning diskuteras. Därefter följer en beskrivning 

av komplexiteten med flera olika betalningssätten. Studien redogör sedan för 

resursberoendeteorin. Avsnittet avslutas med en teoretisk analysmodell som knyter 

samman den teoretiska referensramen.  

2.1 Tvingande styrning 

French och Ravens (1959) ramverk om styrning är inflytelserikt enligt Hinkin och 

Schriesheim (1989). Ramverket behandlar skillnaden mellan fem olika former av 

styrning1 vilka är tvingande styrning2, legitim styrning, belöningsstyrning, 

referentstyrning och expertstyrning (ibid.). Busch (1980) jämför hur de olika formerna av 

styrning påverkar den som styrs.  Styrformerna har olika syften och de används vid olika 

tillfällen beroende på styrningens ändamål och funktion (ibid.). Enligt Busch (1980) finns 

det en skillnad mellan de olika styrsätten genom att de omfattar olika styrkor, intervaller 

och grader av beroende. 

 

Staten kan tillämpa tvingande styrning enligt Fortin-Rittberger (2016). Svedberg-Nilsson 

Henning och Fernler (2005) samstämmer med Fortin-Rittberger (2016) och hävdar att 

staten kan använda tvingande styrning genom att utforma tvingande lagar och regler. 

Tvingande styrning definieras på olika sätt enligt Caporaso och Wittenbrinck (2006); 

French och Raven (2004); Hunt och Nevin (1974); Price (1997). Hunt och Nevin (1974) 

förklarar att tvingande styrning bygger på ett förhållande mellan två parter där en är 

överordnad, i denna studie staten, och den andra är underordnad, i denna studie företag. 

Hinkin och Schriesheim (1989) utgår från French och Ravens (1959) definition av 

tvingande styrning. Enligt Busch (1980) uppstår tvingande styrning när den överordnade 

delegerar negativa konsekvenser till den underordnade, då underordnad inte lyckas med 

uppgifterna. Caporaso och Wittenbrinck (2006) beskriver tvingande styrning som ett 

tvång där olika grupper har motstridiga mål. French och Raven (2004) definierar 

tvingande styrning enligt underordnads antagande om att överordnad har möjlighet att 

skapa negativa konsekvenser om uppgifterna inte fullföljs. Price (1997) definierar 

tvingande styrning som en förmåga att styra till ett önskvärt utfall. Studien utgår från 

Price (1997) definition.  

 

Tvingande styrning leder till att aktören som blir styrd känner sig tvingad enligt Granér 

(1991). Genom tvingande styrning kan aktörer influeras enligt Kosolowsky och 

Stashevsky (2005); Lee (2008). Kohli (1989) anser att tvingande styrning leder till makt 

och inflytande. Enligt Lunenburg (2012) kan tvingande styrning användas för att styra 

beteende genom att skapa oro angående negativa konsekvenser. För att genomföra en 

tvingande styrning krävs disciplinering som kan utgöras av tillrättavisande enligt Yukl 

(2006). De som blir utsatta för tvingande styrning anser att överordnad har delegerat 

oönskade arbetsuppgifter och försvårat arbetet, vilket kan leda till negativa konsekvenser 

(Price, 1997). Överordnad som tillämpar tvingande styrning uppnår makt över den 

underordnade (Hunt & Nevin, 1974). Enligt Kohli (1989) kan tvingande styrning uträttas 

genom straff som både är materiella och icke-materiella. Att följa en tvingade styrning 

kan bero på rädslan om bestraffning enligt Lunenburg (2012). Tvingande styrning kan 

                                                           
1 Power 
2 Coercive power 
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leda till oönskade effekter som hämnd, frustration, rädsla och slutligen missnöje (ibid.). 

Beroendeförändringar framkommer av tvingande styrning och är olika beroende på 

överordnads förmåga att observera underordnad (French & Raven, 2004). Enligt Kohli 

(1989) uppstår negativa konsekvenser vid tvingande styrning. Styrkan av tvingande 

styrning påverkas av styrkan av negativa konsekvenser enligt French och Raven (2004). 

Negativa konsekvenser kan påverka den underordnades situation negativt (ibid.). Den 

överordnade har stor makt i en tvingande styrning och kan påverka måluppfyllelsen i 

önskvärd riktning enligt French och Raven (2004). 

2.2 Konsekvenser av tvingande styrning 

Konsekvenser är en påföljd av handling som en aktör utför. Påföljden är oundviklig på 

grund av det aktuella handlandet. (NE, 2016c) Av tvingande styrning kan det uppstå 

konsekvenser enligt French och Raven (2004). Lian, Brown, Ferris, Liang, Keeping och 

Morrison (2014) hävdar att det förekommer både positiva och negativa konsekvenser.  

 

French och Raven (1959) anser att positiva konsekvenser är nödvändigt för att 

genomdriva en förändring. Genom positiva konsekvenser kan aktörer styra enligt Granèr 

(1991). Enligt Bolman och Deal (1997) skapas makt genom att företag kontrollerar 

positiva konsekvenser. French och Raven (1959) anser att positiva konsekvenser ökar 

beroendet hos mottagaren. Till vilken grad beroendet ökar beror på hur positivt 

konsekvenser upplevs för aktören enligt French och Raven (1959). Positiva konsekvenser 

har visats vara en potentiell källa som bidrar till aktörers motivation och arbetsglädje 

enligt Galanou, Georgakopoulos, Sotiropoulou, och Dimitris, (2010). Garaus, Furtmüller 

och Güttel (2016) instämmer om att positiva konsekvenser ökar aktörernas motivation. 

Enligt Kubanek, Snyder och Abrams (2015) upprepar aktörer val om de upplever positiva 

konsekvenser av handlandet. Skinner (1953) är av samma åsikt som Kubanek et al. (2015) 

och anser att sannolikheten att ett beteende ska upprepas ökar om positiva konsekvenser 

uppkommer för företaget. Så länge företaget erhåller positiva konsekvenser kommer 

beteendet fortsätta upprepas enligt Skinner (1953). Om de positiva konsekvenserna 

upphör kommer företaget inte upprepa beteendet mer (ibid.). Enligt Thürridl och 

Kamleitner (2016) kan positiva konsekvenser bestå av monetära belöningar vilket kan 

vara lyckat att använda i en situation då utfallet blir det önskade. Monetära belöningar 

kan dock vara misslyckat att använda då utfallet inte blir det önskade (ibid.). En utebliven 

positiv konsekvens kan uppfattas negativt enligt Anthony och Govindarajan (2003). 

Enligt Arvidsson (2004) finns tre olika syften till att använda positiva konsekvenser vilka 

är uppfyllelsen av mål, prestation eller kompetens. Arvidsson (2004) anser att det är 

effektivt att leda företag mot uppsatta mål genom positiva konsekvenser för att uppnå 

önskvärda resultat. Enligt Jäghult (2005) finns det många olika anledningar till att styra 

genom positiva konsekvenser, exempelvis kan prestationen bli bättre. Olika aktörer 

påverkas olika av positiva konsekvenser enligt Karlöf och Söderberg (1991).  

 

Enligt Kubanek et al. (2015) undviks upprepning av val som leder till negativa 

konsekvenser. Negativa konsekvenser leder således till högre samarbetsvillighet (Chen, 

2012; Mulder, 2008). Aktören som blir utsatt för negativa konsekvenser blir negativt 

inställd till den som utför de negativa konsekvenserna (Mulder, 2008). Lunenburg (2012) 

samstämmer med Mulder (2008) om att tvingande styrning kan leda till negativa 

konsekvenser, i form av negativa känslor mot den som utför tvingande styrning och därför 

bör tvingande styrning användas försiktigt. Enligt Lian et al. (2014) ger styrning genom 

utdelningen av negativa konsekvenser en mer önskvärd effekt jämfört med att styra via 

positiva konsekvenser. Genom att aktörer innehar möjligheten att begränsa, bestraffa och 

blockera andra kan negativa konsekvenser skapas (Bolman & Deal, 1997). Enligt French 
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och Raven (1959); Granèr (1991) är negativa konsekvenser motsatsen till positiva 

konsekvenser. Hughes, Ginnet, Curphy och Gordon (2002) anser att både negativa och 

positiva konsekvenser är begränsade till situationen. Används negativa konsekvenser 

effektivt kan positiva effekter uppstå enligt Granèr (1991). 

2.3 Komplexitet 

Pengar kan tillhandahållas på flera olika sätt som en följd av den tekniska utvecklingen 

(Kahn & Roberds, 2009). Enligt Francisco et al. (2015) kan kommunikations- och 

informationstekniken resultera i nya betalningssystem. Enligt Francisco et al. 

(2015); Merrouche och Nier (2012); Panurach (1996) har betalningssystem flera olika 

användningsområden. Francisco et al. (2015) hävdar att nya betalningssystem har tagits 

fram för att lösa problem med kontanter. Merrouche och Nier (2012) anser att 

betalningssystem är det tillvägagångsätt pengar transfereras mellan banker. Panurach 

(1996) anser att grunden till betalningssystem ligger i behovet av att utföra transaktioner 

mellan länder. Genom betalningssystem kan användare spara både pengar och tid 

(Chaudhry, Naqvi, Sher & Farash, 2016). Betalningssystem innefattar en komplex 

process med flera aktörer (Francisco et al., 2015). 

 

Banker förespråkar att hantering av pengar sker via betalningssystem i stället för 

kontanthantering som sker utanför betalningssystemen (Merrouch & Nier, 2012). Rosner 

och Kang (2016) beskriver internationella betalningssystem som dyra, obekväma och 

långsamma med stöd av Federal Reserve Systems (2015). Kahn och Roberds (2009) anser 

att dagens samhälle utvecklas mot en digitalisering och att fler betalningssätt utvecklas. 

Reformer har genomförts för att utveckla effektiviteten i betalningssystemen (Merrouch 

& Nier, 2012). 

 

Panurach (1996) anser att de nya betalningssätten kräver hög nivå av säkerhet, snabbhet, 

sekretess, decentralisering och internationalisering för att konsumenter och företag ska 

inneha möjlighet att använda de nya betalningssätten. Integritet och säkerhet är de 

viktigaste frågorna i ett betalningssystem enligt Chaudhry et al. (2016). Den nya 

säkerheten inom digitala betalningsmedlen leder till en kostnad som gör att den 

ekonomiska lönsamheten måste vara högre än kostnaden (Kahn & Roberds, 

2009).  Centralbanker styrs av en statlig tvingande styrning och tillgodoser att säkerheten 

som krävs uppfyller förväntningarna (ibid.).  

 

De komplexa betalningssystemen kräver tre aktörer; köpare, säljare och förmedlare enligt 

Panurach (1996). I ett betalningssystem ingår betalningsinstrument, bearbetning och 

uppgörelse enligt Gogoski (2012) med stöd av European Central Bank (2010). 

Betalningsinstrumenten får uppdraget av betalaren att skicka betalningen till 

betalningsmottagaren (Gogoski, 2012). Sedan följer bearbetningen där 

betalningsuppdraget skickas mellan bankerna och uppgörelsen sker vid transaktionen 

(ibid.).  

 

Kontantanvändning och kortanvändning leder till transaktionskostnader för företag 

(Rysman, 2007). Transaktionskostnadsteorin bygger på att kostnader uppstår när det sker 

ett utbyte mellan aktörer enligt Williamson (1985). När varor eller tjänster förflyttas 

mellan olika enheter sker en transaktion (Walker & Weber, 1984; Williamson, 1981). 

Transaktionskostnader beskrivs som den kostnad som uppkommer för att driva det 

ekonomiska systemet (Rysman, 2007; Williamson, 1985). Williamson (1987) anser att 

opportunism och bunden rationalitet är två viktiga antaganden i 

transaktionskostnadsteorin. Att uppnå effektivitet i företags förvaltning är en viktig 
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uppgift enligt Walker och Weber (1984). För att uppnå effektivitet utförs en analys av 

transaktionskostnaderna (ibid.). Alternativ som ger lägst transaktionskostnad är mest 

lämpligt att använda (Williamson, 1985). Enligt Jonker (2007) varierar 

transaktionskostnaden beroende på vilket betalningssystem som används. Att betala med 

kontanter ger en lägre transaktionskostnad för företaget jämfört med kortbetalning 

(Rysman, 2007; Jonker, 2007).  

 

Komplexitet definieras som beroende av antal parametrar ett system omfattar (Axelrod, 

1997). Hage (1965) anser att komplexiteten beror på mängden kunskap som krävs för att 

uppnå mål. Rutinuppgifter underlättar en komplex situation enligt Zajonc (1965). 

Komplexa system har flera variabler att ta hänsyn till, såsom språk, medan enkla endast 

innehåller få variabler enligt Axelrod (1997). Språk är ett användbart verktyg för att 

kommunicera och hantera sociala relationer (Hamilton & Ó hÓgartaigh, 2009). Att 

använda språk kan leda till samstämmighet och förståelse enligt Sparks och Callan 

(1992). Företag bör kommunicera för att skapa värde (O'Cass & Sok, 2013). Genom att 

kommunicera via språk kan makt erhållas enligt Hamilton och Ó hÓgartaigh (2009). 

 

H1: Antal betalningssätt refererar komplexitet och kommer att klaras av i olika 

utsträckning i mikroföretag (A) och medelstora företag (B) och på så sätt uppstår positiva 

konsekvenser (1) och negativa konsekvenser (2).  

 

H2: Antal språk refererar komplexitet och kommer att klaras av i olika utsträckning i 

mikroföretag (A) och medelstora företag (B) och på så sätt uppstår positiva konsekvenser 

(1) och negativa konsekvenser (2).  

2.4 Resursberoendeteori 

Enligt Johanson (1995) syftar resursberoendeteorin till att förklara internt och externt 

beteende när företagen behöver avgörande resurser för att fungera och överleva. Pfeffer 

och Salancik (1978) hävdar också att resurser är väsentliga för företagets överlevnad. 

Enligt Johanson (1995) är resursberoendeteori koncentrerad på företag och flödet eller 

utbytet av resurser. Företag kan inte styra alla resurser de behöver (Pfeffer & Salancik, 

1978). För att förvärva resurser krävs samarbete och vilja att ge upp en viss 

självständighet (ibid.). När externa aktörer tillhandahåller resurser företaget behöver 

skapas ett beroendeförhållande enligt Pfeffer och Salancik (1978). Ett 

beroendeförhållande leder till ett maktförhållande där ett företag är beroende av externa 

resurser från en extern part (Johanson, 1995). Företag som styr resurser besitter makt och 

kan vara oberoende av externa aktörer (Pfeffer & Salancik, 1978). Enligt Frooman (1999) 

kan en källa till makt inom resursberoendeteorin vara att företag kontrollerar resurser. 

Maktförhållandet kan medföra att externa aktörer, exempelvis staten kan påverka det egna 

företaget och det kan leda till ett beroendeförhållande enligt Johanson (1995). Av 

ojämlika resursutbyten uppkommer beroendeförhållanden (ibid.). Enligt Lin (2014) har 

många företag en vilja att samarbeta med staten, som en extern aktör, för att vinna viktiga 

resurser. Företags överlevnad beror på förmågan att förvärva relevanta resurser och 

genomföra förändringar för att säkerställa en tillgång av nödvändiga resurser (Pfeffer & 

Salancik, 1978). Pfeffer och Salancik (2003) anser att resursberoendeteorin bevisar att 

företagen är begränsade och strävar efter att hantera resursberoende. Schuster och 

Holtbrügge (2014) hävdar att företag är beroende av externa resurser och är därmed inte 

självständiga i agerandet.  
 

Resursberoendeteorins uppfattning av styrning är begränsad enligt Nienhüser (2008). 

Nienhüser (2008) anser att resursberoendeteorin bortser från socialt konstruerade 
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intressen och inriktas på objektiva resurser. Johanson (1995) anser att detta kan förklara 

externa resursers effekt på företagets självständighet och att det är en styrka för företaget. 

Företaget styr handlingar vilka sammankopplas och bildar företaget (Pfeffer & Salancik, 

1978). Ett företag består av olika mål, intressen och preferenser (ibid.). Enligt Pfeffer och 

Salancik (1978) utgörs ett företag av förmågan att styra arbetarna. Nienhüser (2008) 

påstår att resursberoendeteorin kan ge stöd åt att förklara beteende inom företaget.  

 

Det är skillnader mellan vilka resurser små och stora företag har tillgång till (Barney & 

Hansen, 1994; Gray & Maby, 2005). Små företag har oftare en större resursbegränsning 

än stora företag (Gray & Maby, 2005; Malhotra och Temponi, 2010; Welsh och White, 

1981). Resursbegränsningar kan bero på hög konkurrens, begränsade kunskaper eller 

begränsade möjligheter enligt Welsh och White (1981); Laukkanen et al., (2007); 

Winkelmann och Klose, (2008). För små företag kan ett misslyckande leda till att 

företaget inte överlever på grund av resursbegränsningar enligt Welsh och White (1981). 

Delaktighet i en process minskar företagets begränsningar enligt Crawford, Jackson och 

Godbey (1991). Enligt Barney (1991); Hicks och Schindel (2016); Penrose (1959); Grant 

(1991); Wernerfelt (1984) kan resurser vara kunskap, tid, styrning, information, 

finansiella resurser, distributions kanaler, erfarenhet, etcetera. För att resurser ska vara 

värdefulla ska de skapa fördelar för företaget enligt Schmidt och Keil (2013) med stöd 

från Barney (1991). Stöd, information och delaktighet kan beskrivas som resurser i en 

process då ny kunskap kan utvinnas genom dessa resurser (Illeris, 2015; Schmidt & Keil, 

2013). 

 

En förändringsprocess bidrar till att företagen behöver förändra arbetssättet (Cunha & 

Cunha, 2006). För att möjliggöra en förändring är lärande viktigt enligt Fiol och Lyles 

(1985). En förändring i företag kan inte genomföras utan att det finns lärande enligt Dixon 

(1999). Förändring och graden av lärande har ett samband och vid stora förändringar är 

det nödvändigt med en hög grad av lärande (ibid.). Det motsatta förhållandet råder vid 

mindre förändringar där lägre grad av lärande krävs enligt Dixon (1999). En möjlig 

tolkning är att stora förändringar för företagen leder till längre läroprocesser för att klara 

av förändringen. Längre läroprocesser uppkommer när företaget inte har tillräcklig 

kunskap om förändringen och behöver därför ny kunskap. Ny kunskap kan utvinnas 

genom processer enligt Illeris (2015) och Jarvis (2009). Illeris (2015) menar att processer 

där ny kunskap utvinns kan beskrivas som läroprocesser som uppkommer i komplexa 

situationer. Läroprocesser bygger på incitament och samverkan (Illeris, 2007). Om 

incitament och samverkan saknas uppkommer motstånd mot läroprocessen, enligt Illeris 

(2015) och Jarvis (2009).   

 

Beslut påverkas av den information företaget erhåller (Xue, Shen, Tan, Zhang & Fan, 

2011). Användbar information är värdeskapande för företaget enligt Day (1994). Ett brett 

spektrum av information behövs för att tillhandahålla trovärdig information till olika 

intressegrupper (Owen, 2013). Enligt Horngren, Datar och Foster (2006) minskar graden 

av osäkerhet om fullständig och relevant information tillhandahålls. Deegan och 

Unerman (2011) anser att brist på information kan göra det svårt att uppnå mål. 

 

Enligt Jagoda, Lin, Calvert och Tao (2016) bidrar stöd med lönsamhet och hållbarhet för 

företag. Stöd är effektivt om det möter och uppfyller företagens behov (ibid.). Enligt 

Jagoda et al. (2016) bidrar statligt stöd till ett förbättrat företagsklimat.  Erfarenhet är en 

faktor som avgör om ett företag använder stöd (Audet & St Jean, 2007; Jay & Schaper, 

2003). Ett företag som har mer erfarenhet söker mer stöd (ibid.). Enligt Shanklin och 

Ryans (1998); Wyckham, Wedley och Culver (2001) är det finansiella stödet från staten 

det viktigaste stödet ett företag kan erhålla. Företagen som är lokaliserade mer centralt 
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använder stöd i större utsträckning jämfört med företag lokaliserade perifert (Jagoda & 

Herath, 2010; Jagoda, 2010). Företag utnyttjar inte det statliga stödet effektivt och ibland 

avstår de helt från utnyttjande av stöd enligt Bennett och Robson (1999); Stevenson och 

Lundström (2001). Det finns olika anledningar till att företag inte utnyttjar det stöd som 

finns att tillgå enligt Audet och St-Jean (2007); Curran och Blackburn (2000); Dalley och 

Hamilton (2000). En anledning anses vara att stödet inte passar företagets affärsbehov 

(Curran & Blackburn, 2000; Dalley & Hamilton, 2000). En annan anledning tros vara att 

det saknas förtroende för stödorganet och den nödvändiga processen enligt Curran och 

Blackburn (2000). Omedvetenhet om vilka stöd som finns att tillgå är en tredje 

bidragande faktor till att stöd inte används (Audet & St-Jean, 2007). Enligt Dalley och 

Hamilton (2000) är ansökningsprocessen för att erhålla stöd avancerad och krävande och 

bidrar till att stöd inte utnyttjas av företag. En annan orsak till att företag inte använder 

stöd anses vara att företagen inte är i behov av externt stöd (Curran & Blackburn, 2000). 

Alla processer har inte stöd att tillgå poängterar Audet och St-Jean (2007); Curran och 

Blackburn (2000); Dalley och Hamilton (2000). 

 

Enligt Hanson (2004) och NE (2016d) definieras delaktighet som aktivt medverkande. 

Det råder skilda meningar om hur delaktighet i en process påverkar företaget (Blumenfeld 

& Leidy, 1969; Milani, 1975). Blumenfeld och Leidy (1969) anser att prestationen blir 

bättre då delaktigheten i en process är låg. Milani (1975) hävdar att delaktighet ökar 

incitamenten i ett företag. Företagen som är delaktiga i en förändringsprocess arbetar för 

att utveckla det egna företaget enligt Graham, Davey-Evans och Toon (2012); Olve 

(1988); Paulsson (2012). 

 
H3: Fullständig och relevant information förekommer i olika utsträckning i mikroföretag 

(A) och medelstora företag (B) och på så sätt uppstår positiva konsekvenser (1) och 

negativa konsekvenser (2). 

 

H4: Stöd förekommer i olika utsträckning i mikroföretag (A) och medelstora företag (B) 

och på så sätt uppstår positiva konsekvenser (1) och negativa konsekvenser (2).   

 

H5: Delaktighet förekommer i olika utsträckning i mikroföretag (A) och medelstora 

företag (B) och på så sätt uppstår positiva konsekvenser (1) och negativa konsekvenser 

(2). 

2.5 Hypoteser och teoretisk analysmodell  

Ovanstående teorikapitel utmynnar i en teoretisk analysmodell (figur 1). Den teoretiska 

analysmodellen sammankopplar studiens hypoteser och teorier. Den teoretiska 

analysmodellen har formats från fem hypoteser. H1–H5 ställer mikroföretag i relation till 

medelstora företag för att undersöka om det finns något samband mellan införandet av de 

nya sedlarna i Sverige 2015 och upplevda positiva eller negativa konsekvenser beroende 

på företagets storlek. H1–H2 behandlar komplexiteten i antal betalningssätt och antal 

språk företag erhåller information på till kunderna. H3–H5 behandlar företagens beroende 

av resurser i form av information, stöd och delaktighet.  

 

H1: Antal betalningssätt refererar komplexitet och kommer att klaras av i olika 

utsträckning i mikroföretag (A) och medelstora företag (B) och på så sätt uppstår positiva 

konsekvenser (1) och negativa konsekvenser (2).  
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H2: Antal språk refererar komplexitet och kommer att klaras av i olika utsträckning i 

mikroföretag (A) och medelstora företag (B) och på så sätt uppstår positiva konsekvenser 

(1) och negativa konsekvenser (2).  

 

H3: Fullständig och relevant information förekommer i olika utsträckning i mikroföretag 

(A) och medelstora företag (B) och på så sätt uppstår positiva konsekvenser (1) och 

negativa konsekvenser (2). 

 

H4: Stöd förekommer i olika utsträckning i mikroföretag (A) och medelstora företag (B) 

och på så sätt uppstår positiva konsekvenser (1) och negativa konsekvenser (2).   

 

H5: Delaktighet förekommer i olika utsträckning i mikroföretag (A) och medelstora 

företag (B) och på så sätt uppstår positiva konsekvenser (1) och negativa konsekvenser 

(2). 

 

Figur 1 Teoretisk analysmodell 
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3 Metod   

Kapitlet beskriver tillvägagångssättet som används för att uppnå studiens syfte. Hur 

informationsinsamlingen planerats, utförts och analyserats kommer att behandlas. 

Kapitlet avslutas med att granska studiens trovärdighet.  

3.1 Metodsynsätt 

Metodsynsättet är genomgående i hela arbetet. Arbnor och Bjerke (1994) framhäver tre 

vanliga metodsynsätt: analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. Denna studie 

använder ett aktörssynsätt då syftet är att förklara konsekvenserna med införandet av de 

nya sedlarna i Sverige 2015. Genom dialoger och tolkningar syftar aktörssynsättet till ett 

ökat kunskapsbidrag enligt Arbnor och Bjerke (1994). I denna studie ökades 

kunskapsbidraget via intervjuer och enkäter. Studien strävar efter att framhäva 

aktörssynsättet genom att förklara konsekvenser med tvingande styrning vid införandet 

av de nya sedlarna i Sverige 2015. (ibid.) 

3.2 Undersökningsstrategi 

För att besvara studiens forskningsfråga krävs en strategi. Inom vetenskapsteori finns 

flertalet olika undersökningsstrategier, tillexempel fallstudie, surveyundersökning och 

experiment (Rosengren & Arvidson, 2002). Baserat på studiens forskningsfråga 

tillämpades en surveyundersökning med kvalitativa inslag. Enligt Bryman och Bell 

(2013) innebär surveyundersökning att information samlas in genom enkäter och 

strukturerade intervjuer från fler än ett fall. Empiriska data samlades in genom enkäter 

och intervjuer och därför ansågs en surveyundersökning lämplig att använda i denna 

studie. Studien omfattade ostrukturerade intervjuer som bidrog till att kvalitativa inslag 

blev lämpliga i surveyundersökningen. (ibid.) 

 

För att beskriva och förklara konsekvenserna vid tvingande styrning och analysera 

resultat har både en kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod använts. Studiens 

kvalitativa del bestod av personliga intervjuer. Den kvantitativa delen omfattade enkäter. 

Metoden utformades enligt kvalitativ och kvantitativ ansats baserat på det undersökta 

ändamålet. Att konvertera den insamlade informationen till siffror och mängd är den 

kvantitativa metodens syfte (Holme & Solvang, 1997). Kvantitativ forskning har ett 

deduktivt synsätt där fokus ligger på teorier och kombineras med praktisk undersökning 

enligt Bryman och Bell (2013). Kvantitativa data samlas in genom förutbestämda frågor 

som kan ställas på avstånd (Holme & Solvang, 1997).  

 

Bryman och Bell (2013) påstår att kvalitativ forskning lägger fokus på ett induktivt 

synsätt. Det induktiva synsättet lägger tyngd på framställning av teorier och kombineras 

med forskning (ibid.). Kvalitativ informationsinsamling sker via personliga möten 

(Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ forskningsstrategi betonar individers tolkning 

och uppfattning av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Enligt Homle och 

Solvang (1997) kan en kombination av deduktiv och induktiv metod användas för att 

skapa spännande och ny kunskap. Studien har utgått från kombinationen av deduktiv och 

induktiv metod. 
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3.3 Litteraturstudie 

I en litteraturstudie beskrivs hur relevanta tidigare studier hittats för den aktuella studien. 

Det kunskapsläget som fanns innan denna studie beskrivs och hur författarna sökte upp 

relevant litteratur (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen efter litteratur 

skedde via Luleå tekniska universitet. Böcker söktes på universitetsbiblioteket via 

tjänsten Libris. För att finna lämplig litteratur till denna studie söktes vetenskapliga 

artiklar via Scopus, Web of Science, Google Scholar och universitetsbiblioteket som drivs 

av Business Source Elite (Ebesco). Erhållet material har via kedjesökningar från 

referenslitteratur i böcker och artiklar resulterat i mer användbart material (Rienecker & 

Stray Jørgensen, 2008). Huvudsakligen har följande svenska och engelska sökord brukats 

vid litteratursökningen, tillsammans och åtskilda: tvingande styrning, makt, sedelutbyte, 

styrning, nya sedlar, coercive power, power, control, mandatory, enforcment, governance 

control, governance power, banknote exchanges, management control, currency 

exchange, new bills, political control, cash, how digital money credit card money swish 

affect shopping/tourism, digital money, launching new currency, new banknotes, 

european currency, cash changeover, positive consequences, negative consequences, 

support, perceived constraints, punishment and reward, reward management.  

3.4 Urval 

Urvalet till datainsamlingen har skett via “Infotorg företag” där filtreringen skett utifrån 

studiens kriterier. Infotorg företag är en söktjänst som tillhandahålls av LTU:s bibliotek. 

Företag har undersökts, utvärderas och jämförts för att finna de företag som är mest 

relevanta för studien. Studien har använt ett kvoturval och ett bekvämlighetsurval. 

Kvoturvalet kännetecknas av att företagen delas upp i olika grupper (Jacobsen, 2012). 

Uppdelningen i grupperna baseras på företagets storlek och lokalisering. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att ett lättillgängligt urval utses (ibid.). I denna studie har 

urvalet baserats på företagets lokalisering vilket är ett bekvämlighetsurval. Studien har 

utgått från två kriterier vid urvalet. Det första kriteriet var att företagen skulle hantera 

kontanter. Det första kriteriet var uppsatt för att respondenterna skulle vara insatta i 

sedelutbytet och haft möjlighet att se eventuella konsekvenser vid införandet av nya 

sedlar. Det andra kriteriet var att företagen är verksamma i Norrbottens län. Det andra 

kriteriet var uppsatt för att underlätta datainsamlingen då författarna var bosatta i Luleå, 

Norrbottens län.  

 

För att se eventuella skillnader i konsekvenser mellan centrala företag och perifera företag 

och mellan mikroföretag och medelstora företag har uppdelning skett enligt tabell 3.1. 

Uppdelningen gjordes för att undersöka om det fanns någon skillnad beroende på företags 

lokalisering och storlek.  Luleå kommun definierar centrum enligt följande: ”Centrum 

består av bostads- och arbetsplatsområdena Innerstaden, Norra hamnen, Gültsauudden, 

Oscarsvarv, Södra hamnen, Västra stranden, Stadsviken och Charlottendal.” (bilaga ett) 

(Luleå kommun, 2014). Perifera företag definieras som företag lokaliserade utanför det 

centrala området. De företag som uppfyllde studiens kriterier delades in i mikroföretag 

och medelstora företag baserat på antal anställda (Storey, 1994). Tabell 3.1 visar urvalet 

av företag och definitionen av grupperna.   

 
Tabell 3.1 Urvalsmodell. 

 Mikroföretag Medelstora företag 

Perifera 0–9 anställda 10–99 anställda 

Centrum 0–9 anställda 10–99 anställda 
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3.4.1 Pilotstudie 

För att intervjufrågorna och enkätundersökningen skulle utformas på främsta sätt, vara 

lättförståelig och reducera tolkningsfel genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien 

genomfördes innan den huvudsakliga studien tog sin början. Pilotstudien genomfördes 

via en försöksgrupp som besvarade studiens frågor och bidrog med 

förbättringsmöjligheter. Försöksgruppen bestod av tio personer som arbetar inom 

kontanthandels företag, för att urvalet skulle vara snarlik den huvudsakliga urvalsgruppen 

och försäkra författarna om att frågorna var förståeliga (Eliasson, 2006). Efter 

pilotstudiens genomförande inlämnade försöksgruppen förslag till förbättringar. 

Förslagen bidrog till att intervjuguiden och enkäten blev tydligare och mer lättförståelig. 

3.5 Datainsamling 

Datainsamling har utförts för att bidra med tillförlitliga och jämförbara resultat. Data har 

samlats in via intervjuer och enkäter. Intervjuerna har bidragit till studiens kvalitativa del 

och enkäterna har bidragit till studiens kvantitativa del. Samtlig informationsinsamling 

har skett via kontanthandels företag. Företagen som varit delaktiga i studien har valts via 

kriterierna i urvalet. Nedan följer en beskrivning av de olika delarna i datainsamlingen.  

 

3.5.1 Intervjuer  

Intervjuer betecknas genom att använda relativt enkla intervjufrågor som har potential att 

ge komplexa svar (Trost, 2010). Det finns två olika inriktningar av intervjuer. Den första 

inriktningen är hög eller låg grad av standardisering. Hög grad av standardisering innebär 

att ingen variation används vid intervjuerna. Låg grad av standardisering innebär att 

förändringar under intervjuns gång kan ske. Denna studie baseras på hög grad av 

standardisering vilket betyder att frågorna inte ändras beroende på den intervjuade. Den 

höga graden av standardisering anses bidra med att respondenterna svarar på samma 

frågor. Den andra inriktningen av intervjuer är strukturerade eller ostrukturerade 

intervjuer. Trost (2010) definierar en strukturerad intervju med att svarsalternativen är 

utformade på förhand och respondenterna inte har möjlighet att utveckla eller förklara 

svaren. Motsatsen är ostrukturerad intervju som innebär att intervjun har öppna frågor 

och respondenterna kan utforma svaren i önskvärd riktning (ibid.). Denna studie använde 

ostrukturerad intervju för att respondenterna skulle inneha möjligheten att utforma svaren 

som de önskade. Studiens datainsamling har utförts via panelintervjuer. Panelintervjuer 

omfattar en respondent och ett flertal personer som intervjuade och gav en ökad förståelse 

av intervjun eftersom två personer kunde motta den information som gavs. (Kylén, 1994) 

Vid kvalitativa intervjuer tolkas svaren kontinuerligt (Fejes & Thornberg 2015). Studien 

har baserats på denna tolkningsmetod.  

 

Intervjuerna genomfördes på 16 företag som uppnådde kriterierna i urvalet, där fyra 

företag i varje urvalsgrupp intervjuades. Intervjun bestod av antingen ett personligt möte 

eller en telefonintervju. Det var 13 företag som intervjuades via personliga möten och tre 

företag som intervjuades via telefon. För att inte riskera att gå miste om relevant 

information under intervjuerna har möjligheten att spela in intervjuerna funnits, vilket 

föreslås av Bryman och Bell (2013). Inspelningen gjorde det möjligt för författarna att 

lyssna på intervjuerna igen om något ansågs oklart. Företagen fick valmöjligheten om att 

låta intervjun spelas in eller inte. Fem företag nekade till inspelning.  Möjligheten om att 

vara anonym vid intervjuerna gavs till företagen. Intervjufrågorna (bilaga två) uppdelades 

i fem delar som formades från fem centrala begrepp; information, stöd, konsekvenser, 

tvingande styrning och digitalisering.  
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3.5.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökning innebär att respondenterna kan för egen hand besvara frågorna (Trost, 

2010). Enkätundersökning är en kvantitativ datainsamlingsmetod. Målet med kvantitativa 

data är att få en struktur över den insamlade informationen. (Eggeby & Söderberg, 1999) 

Enkäter är ett effektivt sätt att vidarebefordra komplex information enligt Eggeby och 

Söderberg (1999). Enkätfrågorna byttes inte ut beroende på vem respondenten var och 

enligt Trost (2010) innebär det en strukturerad enkät. Enkätundersökningen var baserad 

på ett frågeformulär. Frågeformuläret var noga förberett då svårigheter att komplettera 

svaren senare kan uppstå (Eliasson, 2006). Frågeformuläret utformades i EvaSys 

(Education Survey Automation Suite) som är en webbaserad tjänst. EvaSys tillhandahålls 

för studenter vid Luleå tekniska universitet och är en programvara där enkäter kan skapas. 

(Luleå tekniska universitet, 2016)  

 

Vid bestämmelse av urvalet till enkätundersökningen har fyra faktorer tagits i beaktande, 

med stöd från SCB (2008). Den första faktorn var precision som bestämde variansens 

storlek. Kostnad var den andra faktorn och innefattade undersökningens budget. Den 

tredje faktorn var att i förväg uppskatta bortfallet i studien. Uppgiftslämnarbördan var den 

fjärde faktorn och avsåg att avgöra hur många respondenter som studien rimligen hade 

skäl att undersöka. Ett och samma företag fick maximalt besvara fyra enkäter för att 

undvika att fåtalet företag utgjorde en stor del av studien. Enkäten (bilaga tre) inleddes 

med att utreda vilken urvalsgrupp respondenten tillhörde. Först fick respondenten ange 

om företaget var lokaliserat i centrum eller utanför centrum. Därefter fick respondenten 

kryssa i vilken storleksgrupp företaget innefattade med alternativen 0–9 anställda, 10–99 

anställda och 100–499 anställda. Enkäter med företag i gruppen 100–499 anställda 

sorterades bort då gruppen inte utgjorde studiens urvalsgrupp. Enkätfrågorna baserades 

på ett antal variabler där varje variabel delades upp i frågekolumner enligt tabell 3.2. 

Kolumn ett till fyra byggdes på en sjugradig Likertskala (-3 till +3) (Olsson & Sörensen, 

2011). Där -3 stod för ”instämmer inte” med påståendet. Skalans mittenalternativ (0) stod 

för ”ingen åsikt” och +3 stod för ”instämmer helt” med påståendet. Den första kolumnen 

mätte informationen vid sedelutbytet, där fem olika begrepp fanns för respondenten att ta 

ställning till. Den andra kolumnen mätte stöd som företagen erhållit i samband med 

sedelutbytet. Denna kolumn innehöll fem påståenden och avslutades med en övrig fråga 

där respondenten hade möjlighet att komplettera svaret. Den tredje kolumnen mätte 

konsekvenser av sedelutbytet. Där fanns sex påståenden att ta ställning till. Den fjärde 

kolumnen mätte delaktighet och valmöjlighet vid sedelutbytet, där fyra påståenden fanns 

att ta ställning till och en slutlig fråga om förändring av processen. Kolumn fem mätte 

antal förekommande betalningssätt. Den byggdes på en frekvens av ja/nej på nio olika 

alternativ angående betalningssätt. Kolumn sex mätte antal språk företagen tillhandahöll 

information på angående betalningssätt. Den byggdes av en frekvens av ja/nej på sex olika 

svarsalternativ. Sista kolumnen utgjordes av en öppen fråga som behandlade andra 

konsekvenser med sedelutbytet och situationen med de olika betalningssätten. Här hade 

respondenten möjlighet att ange om det uppstått några andra konsekvenser utöver det som 

tagits upp i enkätfrågorna. 
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Tabell 3.2 Variabler. 

Variabler  Enkätfrågor  

Antal betalningssätt 8.1–8.9 

Antal språk 9.1–9.6 

Fullständig och relevant information 4.1–4.5 

Stöd i införandet 5.1–5.5 

Delaktighet 7.1–7.4 

Negativa konsekvenser 6.1, 6.3, 6.4, 6.6 

Positiva konsekvenser 6.2, 6.5 

 

3.5.3 Bortfallsanalys 

Enkätundersökningen gick ut till 158 företag i Norrbottens län. Av de 158 företagen 

nekade 33 företag till deltagande. 125 företag deltog i enkätundersökningen. Enkäterna 

delades ut till företagen och inhämtades senast tre dagar senare. Totalt delades 265 antal 

enkäter ut och 217 samlades in. 48 enkäter samlades inte in då de inte var ifyllda av 

företagen. Företagen ansåg att de inte haft tid att fylla i enkäterna. Innan 

enkätundersökningen samlades in hade respondenterna möjlighet att ställa frågor 

angående enkätformuläret om något ansetts oklart. Möjligheten att ställa frågor medförde 

att respondenterna förstod frågorna bättre och svarade på det studien ämnade undersöka. 

Genom de personliga mötena mellan respondenterna och författarna har bortfall i 

undersökningen reducerats.  Åtta enkäter sorterades bort på grund av ofullständiga svar. 

Totalt var 209 enkäter fullständigt ifyllda och kunde användas i studien. Av 

respondenterna som besvarade enkäten var 100 företag lokaliserade i centrum och 109 

lokaliserade perifert. Av de 209 respondenterna arbetade 122 stycken inom mikroföretag 

och 87 stycken arbetade inom medelstora företag.  

 

Totalt kontaktades 23 företag för intervjuer, varav sju stycken avböjde till deltagande i 

undersökningen. Anledningen till att företag avböjde till deltagande var att de ansåg att 

de inte hade tid eller vilja att besvara studiens frågor. Av de 16 genomförda intervjuerna 

omfattades inget bortfall. En anledning till att bortfallet av de genomförda intervjuerna 

resulterade i noll var att respondenterna hade möjlighet att ställa frågor direkt till 

författarna om de inte förstod innebörden av intervjufrågorna. Författarna hade möjlighet 

att ställa följdfrågor till respondenterna om något inte framgick och det gjorde att de svar 

som mottogs blev relevanta för studien.  

3.6 Analys av data 

Analys av kvalitativ forskning genomförs för att komma fram till ett resultat och sker 

genom att undersöka det insamlade datamaterialet (Bogdan & Biklen, 2007). Intervjuerna 

organiserades efter urvalsgrupperna och transkriberades i ett dokument. Denna metod 

föreslogs av Bogdan och Biklen (2007) för att se ett mönster av insamlade data. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) innebär transkribering att ordagrant dokumentera data från 

intervjuerna. Utifrån transkriberingen kunde författarna urskilja skillnader och likheter i 

materialet. Transkriberingen av intervjuerna utmynnade i en analys där den teoretiska 

referensramen togs i beaktande. Studiens kvalitativa data analyserades slutligen genom 

en post-hoc analys. Syftet med denna analys var att stödja och tillföra vidare förklaringar 

till studiens betydelsefulla resultat. 

 

Respondenterna som deltog i studien besvarade enkäterna. Enkäterna användes för att 

utföra dataanalysen. En överblick över det insamlade materialet gjordes först vilket 

överensstämmer med Eggeby och Söderbergs (1999) åsikt. Överblicken var till för att 
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skapa en uppfattning om materialet (ibid.) och skedde via en sammanställning som 

gjordes i Excel. En sammanställning är enligt Eggeby och Söderberg (1999) användbart 

för att bearbeta materialet statistiskt. Analyserna av studiens data har genomförts i det 

statistiska programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) där signifikanta 

skillnader framkom.  Vid analysen gjordes en gruppering av företagets lokalisering och 

antalet anställda. Grupperingen genomfördes för att analys av de olika grupperna skulle 

vara möjlig. Företag lokaliserade i centrum kunde jämföras med perifera företag. 

Företagen kunde även jämföras mellan mikroföretag och medelstora företag. Det bör 

understrykas att frågorna angående konsekvenser (6.1–6.6) framhävde både positiva och 

negativa aspekter angående sedelutbytet. Därför har frågorna delats upp i positiva 

konsekvenser och negativa konsekvenser.  

 

Resultaten från SPSS presenterades i Anova-tabeller där antalet respondenter (N), 

medelvärdet (M), standardavvikelse (S.A), det lägsta svarsalternativet som valts av 

respondenterna (Min), det högsta svarsalternativet som valts av respondenterna (Max), 

signifikansnivå (Sig.) och F-värdet (F) utlästes. Anova-tabellerna visade numeriska 

variationer inom och mellan de undersökta grupperna (Moore, McCabe & Craig, 2012). 

När grupperna jämfördes användes p-värdet för att utläsa signifikansnivån mellan 

gruppernas medelvärden. Medelvärdet jämförde grupperna och visade på skillnader i 

genomsnitt. Signifikansnivåerna kan variera från 0–1 där de vanligaste nivåerna är 0.10, 

0.05 och 0.01 (Blom, Enger, Englund, Grandell & Holst, 2005; Hair, Black, Babin & 

Anderson, 2010). Denna studie analyserade resultaten med en signifikansnivå på 0.10 

som Hair et al. (2010) anser möjlig att använda. Signifikansnivån 0.10 betydde att det var 

10 procents sannolikhet att hypotesen felaktigt bekräftades eller förkastades. Ingen 

signifikant skillnad uppstod om p-värdet var större än signifikansnivån. Vid analysen 

användes den teoretiska referensramen och empirin. 

3.7 Studiens trovärdighet 

Denna studie har grundats i att ge en förklaring till konsekvenser vid införandet av nya 

sedlar i Sverige 2015. Samband mellan företags lokalisering och storlek har jämförts och 

analyserats mot konsekvenserna med införandet av nya sedlar. Undersökningen har 

genomförts i Norrbottens län, vilket kan påverka resultatet då möjlighet att undersöka alla 

företag i Sverige inte finns (Jacobsen, 2012). Den litteratur som använts i studien har i 

möjligaste mån varit vetenskapligt granskade artiklar för att öka studiens trovärdighet.  

 

För att utforma enkäten och intervjufrågorna har Olsson och Sörensen (2011) varit ett 

stöd då deras tips använts vid studien. Innan enkäten formulerades listades variabler som 

ämnades undersökas. Därefter konstruerades relevanta frågor som var viktiga för studiens 

syfte. Enkäten inleddes med enkla frågeställningar och därefter följde mer avancerade 

frågor för att följa en logisk ordning (ibid.). För att underlätta ifyllnad av enkäten 

förklarades svarsalternativen i enkätens inledning och en sjugradig Likertsskala (ibid.) 

från -3 till +3 användes vid majoriteten av frågorna. Ledande frågor har undvikits för att 

inte leda respondenten. Utformningen av frågorna analyserades många gånger för att 

respondenterna endast skulle kunna tolka frågorna på ett sätt. Enkäten bestod till största 

del av kryssfrågor vilket medförde att svaren endast kunde tolkas på ett sätt. Negationer 

och dubbla svarsalternativ har undvikits. (ibid.) Enkätens fråga angående antalet anställda 

på företaget baserades på urvalet samt ett till svarsalternativ, 100–499 anställda. 

Svarsalternativet 100–499 anställda var till för att sortera bort företag i denna grupp då 

studien inte undersöker dessa företag. Att inte medta svarsalternativet 100–499 anställda 

hade riskerat en snedvridning av studien då företag med fler än 100 anställda kunde fyllt 

i enkäten felaktigt. En pilotstudie genomfördes för att försäkra författarna om att frågorna 
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var förståeliga (Eliasson, 2006). Pilotstudien bidrog till att förändringar i intervjufrågorna 

och enkätundersökningen kunde göras och därmed öka studiens validitet.  

 

Vid intervjuerna var författarna noggranna med att inte påverka respondentens 

värderingar och åsikter, eftersom det är respondentens egna åsikter studien syftar att 

undersöka (Trost, 2010). Intervjuerna spelades in för att underlätta tolkningen av svaren 

(Bryman & Bell, 2013). De intervjuer som inte kunde spelas in valde båda författarna att 

anteckna för att inte gå miste om relevant information. Empirin som framkom av 

intervjuerna bearbetades direkt efter att de genomförts för att undvika oaktsamhet och för 

att öka studiens validitet, att mäta det som avses mätas. (Bryman & Bell, 2013; Miles & 

Huberman, 1994; Olsson & Sörensen, 2011) Vid enkätundersökningen och 

intervjutillfällena gavs respondenterna möjlighet att vara anonyma. Respondenterna 

kände trygghet i att svara ärligt genom anonymiteten. Enligt Bryman och Bell (2013) 

leder anonyma data till att respondenten svarar på frågeställningar som inte hade blivit 

besvarade vid icke anonyma frågeställningar.  För att stärka studiens validitet har både 

företagens ansvarspersoner intervjuats och enkäter har besvarats av övrig personal för att 

få en bredd i studien. Ett företag kan besvarat fler än en enkät, dock inte fler än fyra. 

Baserat på SCB (2008) har studiens urval utgått från precision, kostnad, bortfall och 

uppgiftslämnarbördan. Studien genomfördes på 125 företag vilket anses lämpligt för 

denna studie med stöd från SCB (2008).  

 
Enligt Wahlgren (2012) kan statistiska program där kodning av svaren sker på ett lämpligt 

sätt vara nödvändiga och praktiska att använda när data ska analyseras. Denna studie har 

använt SPSS. För att mäta reliabiliteten vid analys av enkäterna har måttet Cronbachs alfa 

(α) använts, där ett högt värde indikerar på en hög reliabilitet (Hair et al., 2010). 

Cronbachs alfa (α) varierar mellan 0–1 (ibid.). Hög reliabilitet visar på att studiens resultat 

blir det samma om studien genomförs vid ett annat tillfälle (Olsson & Sörensen, 2011). 

Företag som medverkat i studien har varit insatta i införandet av de nya sedlarna då det 

är aktuellt i dagsläget. Att sedelutbytet har varit ett aktuellt ämne har varit positivt för 

studien då respondenterna kunde relatera till undersökningens frågor och reflektera över 

införandet av de nya sedlarna.  
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4 Empiri 

Empiriavsnittet presenterar studiens insamlade data. Kapitlet behandlar den data som 

samlats in via intervjuer och enkäter. Avsnittet delas in i företagens storlek och företagens 

lokalisering. Senare delen av kapitlet uppdelas i positiva och negativa konsekvenser.   

4.1 Mikroföretag och medelstora företag 

Tabell 4.1 visar skillnader i medelvärde mellan mikroföretag och medelstora företag i 

relation till studiens enkätfrågor. Komplexitet i antal betalningssätt visar en signifikant 

skillnad beroende på företagens storlek (F=8.47; Sig=0.004). Betalningssätten är således 

inte homogena eftersom undersökningen visar att det finns en bred variation i antal 

betalningssätt mellan företagens storlek. Generellt har medelstora företag fler antal 

betalningssätt än mikroföretag, som avläses utifrån medelvärdet. Mikroföretag har ett 

medelvärde på 3.98 antal betalningssätt. Medelstora företag har ett medelvärde på 4.49 

antal betalningssätt.  

 

Tabell 4.1 visar ingen signifikant skillnad mellan information angående betalningssätten 

på olika språk och företagens storlek (F=2.19; Sig=0.140). Det förekom inte någon 

signifikant skillnad mellan den erhållna informationen och företagets storlek (F=0.60; 

Sig=0.441). Det finns ingen signifikant skillnad mellan företagens storlek och upplevt 

stöd (F=1.68; Sig=0.196). Enligt tabell 4.1 är det ingen signifikant skillnad mellan 

delaktigheten vid införandet av de nya sedlarna företagens storlek (F=0.02; Sig=0.877). 

Det är ingen signifikant skillnad mellan de upplevda negativa och positiva 

konsekvenserna och företagens storlek (F=0.57; Sig=0.452; F=2.59; Sig=0.109). 

 

Sammantaget visar tabell 4.1 att det finns en signifikant skillnad mellan storleken på 

företagen och deras betalningssätt. Några andra signifikanta skillnader har inte 

uppkommit som beror på företagets storlek. 
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Tabell 4.1 Mikroföretag och medelstora företag. 

Variabler Anställda N M S.A Min Max F Sig. 

Antal 

betalningssätt 

0–9  122 3.98 1.00 2 8 

8.47 0.004 10–99 87 4.49 1.54 1 8 

Total 209 4.20 1.27 1 8 

Antal språk 

0–9  122 1.42 1.08 0 6 

2.19 0.140 10–99 87 1.63 0.95 0 5 

Total 209 1.51 1.03 0 6 

Fullständig 

och relevant 

information 

0–9  122 1.09 1.60 -3 3 

0.60 0.441 10–99 87 1.26 1.52 -3 3 

Total 209 1.16 1.56 -3 3 

Stöd i 

införandet 

0–9  122 -0.35 1.24 -3 2.4 

1.68 0.196 10–99 87 -0.12 1.32 -3 3 

Total 209 -0.25 1.28 -3 3 

Delaktighet 

0–9  122 -1.94 1.42 -3 3 

0.02 0.877 10–99 87 -1.97 1.30 -3 2.5 

Total 209 -1.95 1.37 -3 3 

Negativa 

konsekvenser 

0–9  122 -1.24 1.52 -3 2.25 

0.57 0.452 10–99 87 -1.08 1.49 -3 2.75 

Total 209 -1.17 1.51 -3 2.75 

Positiva 

konsekvenser 

0–9 122 -0.69 1.68 -3 3 

2.59 0.109 10–99 87 -0.33 1.40 -3 3 

Total 209 -0.54 1.58 -3 3 

4.2 Centrala företag och perifera företag  

Tabell 4.2 visar en Anova-tabell på skillnader mellan centrala och perifera företag. Den 

enda signifikanta skillnaden är att perifera företag upplever mer positiva konsekvenser 

med sedelutbytet jämfört med företag lokaliserade i centrum (F=3.58; Sig=0.06). Det 

finns en stor spridning mellan respondenternas åsikter om upplevda positiva 

konsekvenser vid sedelutbytet. Svaren varierar från -3 till +3 och visar en skillnad på 

upplevda positiva konsekvenser med införandet av de nya sedlarna hos respondenterna. 

Ingen annan signifikant skillnad i jämförelse mellan centrala och perifera företag har 

uppkommit enligt tabell 4.2.  

 

Sammantaget ur tabell 4.2 finns det en skillnad mellan centrala och perifera företag vid 

upplevelsen av positiva konsekvenser. Tabell 4.2 visar inte några andra signifikanta 

skillnader mellan centrala och perifera företag.  
  



20 

 

Tabell 4.2 Centrala och perifera företag. 

Variabler Lokalisering N M Min Max F Sig. 

Antal 

betalningssätt 

Centrum 100 4.09 2 6 

1.34 0.249 Periferi 109 4.29 1 8 

Total 209 4.20 1 8 

Antal språk 

Centrum 100 1.44 0 5 

0.81 0.369 Periferi 109 1.57 0 6 

Total 209 1.51 0 6 

Fullständig 

och relevant 

information 

Centrum 100 1.14 -3 3 

0.02 0.882 Periferi 109 1.18 -3 3 

Total 209 1.16 -3 3 

Stöd i 

införandet 

Centrum 100 -0.27 -3 2 

0.05 0.817 Periferi 109 -0.23 -3 3 

Total 209 -0.25 -3 3 

Delaktighet 

Centrum 100 -1.89 -3 3 

0.38 0.539 Periferi 109 -2.01 -3 2.5 

Total 209 -1.95 -3 3 

 

Negativa 

konsekvenser 

Centrum 100 -1.18 -3 2.25 

0.00 0.989 Periferi 109 -1.17 -3 2.75 

Total 209 -1.17 -3 2.75 

 

Positiva 

konsekvenser 

Centrum 100 -0.76 -3 3 

3.58 0.060 Periferi 109 -0.34 -3 3 

Total 209 -0.54 -3 3 

4.3 Samband mellan variabler  

Tabell 4.3 visar samband och korrelation mellan olika variabler från 

enkätundersökningen. Företag med fler antal betalningssätt anser att de fått mer stöd vid 

införandet av de nya sedlarna jämfört med företag med färre antal betalningssätt. Antalet 

betalningssätt korrelerar signifikant med stöd vid införandet av de nya sedlarna (0.24**). 

Det finns ett signifikant samband mellan stöd och fullständig och relevant information 

(0.36**). De företag som fått starkt stöd har även fått fullständig och relevant information. 

Utifrån tabell 4.3 visas ett statistiskt signifikant samband mellan antal betalningssätt och 

delaktighet (0.17*). Företag med fler antal betalningssätt anser att de är mer delaktiga vid 

införandet av de nya sedlarna. Hög delaktighet har ett signifikant samband med stöd 

(0.28**) och betyder att företag som anser sig vara mer delaktiga oftast har mer stöd. Det 

finns ett samband mellan fler betalningssätt och upplevda negativa konsekvenser av 

sedelutbytet (0.14*). Företagen som tillhandahåller färre antal betalningssätt ställer sig 

mer positiva till utbytet i jämförelse med företag som tillhandahåller fler antal 

betalningssätt. Studien visar att företag med information på fler antal språk upplever att 

utbytet medför fler positiva konsekvenser jämfört med de som har information på färre 

antal språk (0.16*). 

 

I tabell 4.3 framgick att frågorna angående information (4.1–4.5) och delaktighet (7.1–

7.4) korrelerades högt inbördes vilket visades av höga α värden (α=0.92; α=0.90). 

Respondenter som redovisat ett högt värde på en av frågorna har även redovisat höga 

värden på resterande frågor inom samma frågekolumn.  
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Sammantaget ur tabell 4.3 har företag som tillhandahållit fler antal betalningssätt ansetts 

erhållit mer stöd och varit mer delaktiga i sedelutbytet. Företag med starkt stöd har ansett 

att de erhållit fullständig och relevant information.  

 
Tabell 4.3 Samband och korrelation mellan variabler. 

Variabler    M  N 1 2 3 4 5 6 7 

(1) Antal betalningssätt  4.20 209        

(2) Antal språk   1.51 209 0.13       
(3) Fullständig och relevant 

information  
 1.16 209 0.10 0.02 α=0.92     

(4) Stöd i införandet  -0.25 209 0.24** 0.16*  0.36** α=0.65    

(5) Delaktighet  -1.95 209 0.17* 0.17*  0.05 0.28** α=0.90   

(6) Negativa konsekvenser  -1.17 209 0.14* 0.10 -0.10 0.11 0.15* α=0.76  

(7) Positiva konsekvenser  -0.54 209 0.01* 0.16*  0.08 0.15* 0.12 0.16* r=0.71 

  *p<0.05; **p<0.01 

4.4 Positiva konsekvenser mikroföretag 

Från tabell 4.4 kan det utläsas att H1:1a ger ett signifikant negativt samband mellan 

komplexitet i antal betalningssätt och hur positiva konsekvenser upplevdes (β=-0.23 

p<0.05). Sambandet visar att företag med fler antal betalningssätt upplever färre positiva 

konsekvenser i mikroföretag vid införandet av de nya sedlarna. I H2:1a visas ett icke 

signifikant samband mellan positiva konsekvenser och antal språk inom mikroföretag 

(β=0.14; p>0.10). I H3:1a–H4:1a finns det inte något signifikant samband (β=0.06; 

p>0.10; β=0.00; p>0.10). Fullständig och relevant information påverkar inte positiva 

konsekvenser inom mikroföretag. Likaså har inte stöd någon påverkan på de positiva 

konsekvenserna. I H5:1a visas inget signifikant samband mellan delaktighet och positiva 

konsekvenser (β=0.13; p>0.10).  

4.5 Positiva konsekvenser medelstora företag 

H1:1b och H2:1b har inget signifikant samband och det innebär att komplexitet i antal 

betalningssätt och språk inte har någon betydelse för upplevda positiva konsekvenser i 

medelstora företag (H1:1b: β=0,9; p>0.10; H2:1b: β=0.15; p>0.10). H3:1b har inget 

signifikant samband (β=0.02; p>0.10). Det betyder att fullständig och relevant 

information inte har någon betydelse för upplevda positiva konsekvenser. Känslan av 

positiva konsekvenser har uppkommit när företagen fått stöd i införandet av de nya 

sedlarna vilket ett signifikant samband i H4:1b påvisar. Desto mer stöd ett företag erhållit 

desto mer positiva konsekvenser har uppkommit (β=0.26; p<0.05). H5:1b visar inget 

signifikant samband (β=-0.01; p>0.10). Det betyder att delaktighet inte har någon 

betydelse för upplevda positiva konsekvenser i medelstora företag. 

4.6 Negativa konsekvenser mikroföretag 

Komplexiteten i antal betalningssätt och språk har inte någon påverkan på negativa 

konsekvenser av sedelutbytet inom mikroföretag och visas i H1:2a och H2:2a där inget 

signifikant samband finns (β=0.00; p>0.10; β=0.10; p>0.10). H3:2a visar att mikroföretag 

som erhåller mer fullständig och relevant information upplever färre negativa 

konsekvenser, enligt ett negativt signifikant samband i tabell 4.4 (β=-0.22; p>0.05). Stöd 

och delaktighet har inte något samband med negativa konsekvenser av sedelutbytet inom 

mikroföretag. H4:2a och H5:2a bekräftar att inget signifikant samband finns (β=0.02; 

p>0.10; β=0.04; p>0.10). 
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4.7 Negativa konsekvenser medelstora företag 

Medelstora företag har ett signifikant samband mellan komplexiteten i betalningssätt och 

de negativa konsekvenserna av sedelutbytet (H1:2b). Sambandet visas av ett positivt 

signifikant samband (β=0.18; p<0.10) där företag med fler betalningssätt upplevde fler 

negativa konsekvenser. Komplexiteten av språk ett företag tillhandahåller information på 

har inget signifikant samband med negativa konsekvenser (β=0.03; p>0.10). H3:2b visar 

inget signifikant samband mellan fullständig och relevant information och negativa 

konsekvenser av sedelutbytet (β=-0.01; p>0.10). Stöd har ingen betydelse för hur 

medelstora företag upplevt negativa konsekvenser, vilket visas med ett insignifikant 

samband (β=0.17; p<0.10). I H5:2b visas att delaktighet har ett signifikant samband med 

negativa konsekvenser (β=0.22; p<0.10). Negativa konsekvenser i medelstora företag är 

signifikant med 11.7 procent.  

 
Tabell 4.4 Konsekvenser. 

      Positiva konsekvenser (1)   Negativa konsekvenser (2) 

  Beta (β) Sig. Beta (β) Sig.  

H1:a -0.23 0.01 0.00 0.97 

H1:b 0.09 0.43 0.18 0.09 

H2:a 0.14 0.12 0.10 0.28 

H2:b 0.15 0.16 0.03 0.75 

H3:a 0.06 0.51 -0.22 0.03 

H3:b 0.02 0.89 -0.01 0.95 

H4:a 0.00 0.97 0.02 0.85 

H4:b 0.26 0.03 0.17 0.14 

H5:a 0.13 0.15 0.04 0.65 

H5:b -0.01 0.92 0.22 0.05 

4.8 Intervjuer  

Sammanställningen av intervjuerna visade att 13 av 16 företag inte har tagit reda på någon 

information själv och har erhållit informationen genom interna webbsidor, 

huvudorganisationen eller postutskick från riksbanken. De tre företagen som hade tagit 

reda på information själv var ett mikroföretag i centrum, ett medelstort företag i centrum 

och ett medelstort företag lokaliserat perifert. Mikroföretaget i centrum hade tagit reda på 

all information själv. Det medelstora företaget i centrum hade ”senast igår” googlat upp 

när de gamla sedlarna blir ogiltiga. Det medelstora företaget lokaliserat perifert hade letat 

upp information på riksbankens hemsida. 13 av 16 företag ansåg att de inte fått stöd i 

samband med införandet av de nya sedlarna. De tre företag som fått stöd i samband med 

sedelutbytet var ett mikroföretag i centrum, ett mikroföretag lokaliserat perifert och ett 

medelstort företag lokaliserat perifert. Mikroföretaget i centrum hade fått hjälp med 

bankinsättningen av kontanter från bolaget som hanterar leveransen av kontanter till 

företaget, eftersom rutinen ändrats i och med sedelutbytet. Mikroföretaget lokaliserat 

perifert hade fått stöd från deras huvudkontor som betalat kostnader för ominstallationen 

av sedelmaskinen. Det medelstora företaget lokaliserat perifert hade fått stöd från 

företagets bank. 

 

Majoriteten av de intervjuade företagen har upplevt mer negativa konsekvenser jämfört 

med positiva konsekvenser i samband med införandet av de nya sedlarna. Åtta av de 

intervjuade företagen ansåg att en negativ konsekvens av införandet av de nya sedlarna 
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var en ökad tidsåtgång för företaget. Majoriteten av de intervjuade företagen ansåg att en 

negativ konsekvens som förekom var att sedelutbytet medfört extra kostnader, 

exempelvis vid utbyte av sedelmaskiner. Ett företag ansåg att sedelutbytet och 

lanseringen av nya valörer lett till en kostnadsbesparing på lång sikt och förklarade att de 

betalar för varje sedel som placeras på företagets bankkonto. Med större valörer som 

tvåhundrakronorssedeln blir det färre sedlar att placera på bankkontot jämfört med 

hundrakronorssedeln. Företaget upplevde införandet av större valörer som en positiv 

konsekvens vid sedelutbytet.   
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5 Analys av resultat 

Kapitlet analyserar resultatet från studiens empiriska material och kopplas samman med 

studiens teoretiska referensram. Hypoteserna analyseras och testas mot positiva och 

negativa konsekvenser inom mikroföretag och medelstora företag. Kapitlet avslutas med 

en post-hoc analys. 

5.1 Konsekvenser 

Studien ämnar att ge en förklaring till konsekvenserna av en tvingande styrning. Tidigare 

forskning har påvisat att tvingande styrning leder till negativa konsekvenser (Price, 1997). 

Vi har observerat genom empirin att konsekvenser av tvingande styrning kan upplevas 

både positivt och negativt. Upptäckten av positiva och negativa konsekvenser är 

intressant då den visar ett annat resultat jämfört med Price (1997). I jämförelsen mellan 

centrala och perifera företag framkom att perifera företag upplever mer positiva 

konsekvenser med sedelutbytet jämfört med centrala företag. Upplevelsen av de positiva 

konsekvenserna är den enda skillnaden mellan centrala företag och perifera företag som 

studien visat på.  

 

5.1.1 Komplexitet i betalningssätt och språk 

Upplevelsen av sedelutbytet skiljer sig beroende på företaget storlek. En skillnad mellan 

mikroföretag och medelstora företag är tillhandahållandet av antalet betalningssätt. 

Generellt tillhandahåller medelstora företag fler betalningssätt jämfört med mikroföretag. 

Fler antal betalningssätt ger en ökad komplexitet då det innefattar fler aktörer, system och 

hög grad av säkerhet (Francisco et al., 2015). Medelstora företag är mer komplexa jämfört 

med mikroföretag eftersom de tillhandahåller fler antal betalningssätt.  

 

Enligt Dodgson et al. (2015) går samhället mot en digitalisering. Empiriska data har visat 

att företag erbjuder många antal betalningssätt, i snitt 4.20 per företag, vilket kan vara en 

följd av den digitala utvecklingen. Enligt Chaudhry et al. (2016) sparar användare av 

betalningssystem både tid och pengar och kan vara en annan förklaring till företagens 

tillhandahållande av antal betalningssätt. Trots den komplexa situationen som 

uppkommer i samband med betalningssystem väljer företag att tillhandahålla flera 

betalningssätt. Företag som besvarat enkäten har angett att de tillhandahåller minst två 

olika betalningssätt och kan vara en följd av digitaliseringen.  

 

Studien har kommit fram till att aktörer inom mikroföretag som tillhandahåller flera olika 

betalningssätt upplever färre positiva konsekvenser. Mikroföretag kan bli mindre 

motiverade att driva företaget när de upplever färre positiva konsekvenser, med stöd av 

Garaus et al. (2016) som anser att positiva konsekvenser ökar aktörernas motivation. En 

annan faktor som kan bidra till de färre upplevda positiva konsekvenserna vid 

sedelutbytet är att fler antal betalningssätt ger en ökad komplexitet för företagen enligt 

Francisco et al. (2015). Enligt studien har företag som tillhandahåller fler betalningssätt 

upplevt fler negativa konsekvenser oavsett företagets storlek och kan bero på en ökad 

komplexitet vid tillhandahållandet av fler antal betalningssätt som Francisco et al. (2015) 

nämner.  

 

Företagen som tillhandahåller information på fler antal språk upplever mer positiva 

konsekvenser. Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan mikroföretag och 

medelstora företag. Att tillhandahålla information på flera antal språk ökar företagets 
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komplexitet enligt Axelrod (1997). För att underlätta den komplexa situationen föreslår 

Zajonc (1965) att företag upprättar rutinuppgifter. Företag som upprättat rutinuppgifter 

kan uppleva positiva konsekvenser trots en komplex situation. Rutinuppgifter kan vara 

en förklaring till att företag som tillhandahåller information på flera språk upplever mer 

positiva konsekvenser.  

 

5.1.2 Resurser – information, stöd och delaktighet 

Mikroföretagen som får fullständig och relevant information angående sedelutbytet 

upplever färre negativa konsekvenser jämfört med mikroföretag som inte får fullständig 

och relevant information. Information är som tidigare nämnt en resurs. Fullständig och 

relevant information är värdeskapande för företaget enligt Day (1994) vilket kan förklara 

de färre negativa konsekvenserna. Studie stärker teorier om att resurser är viktiga att 

kontrollera enligt Johanson (1995); Pfeffer och Salancik (1978) och kan vara en 

förklaring till de färre upplevda negativa konsekvenserna då mikroföretag erhåller fler 

resurser i form av fullständig och relevant information.  

 

Stöd har lett till positiva konsekvenser för medelstora företag. Medelstora företag som 

erhållit stöd har upplevt mer positiva konsekvenser jämfört med medelstora företag som 

inte fått något stöd. Stöd är en resurs som leder till positiva konsekvenser och därför är 

resurser viktiga att kontrollera (Johanson, 1995; Pfeffer & Salancik, 1978) och det visas 

i studien då fler resurser i form av stöd inom medelstora företag bidrar till fler upplevda 

positiva konsekvenser.  

 

Studien visar att företag som upplever mer delaktighet även upplever fler negativa 

konsekvenser i samband med införandet av de nya sedlarna och är ett intressant resultat 

då motsatsen förväntades. Vid mer ingående analys av resultatet blev det tydligare och 

mer förståeligt. Införandet av de nya sedlarna är en komplex situation enligt Axelrod 

(1997). I komplexa situationer skapas läroprocesser (Illeris, 2015). Företagen som är 

delaktiga i införandet av en de nya sedlarna är därmed med i en läroprocess. 

Läroprocesser bygger på incitament och samverkan. Om incitament och samverkan 

saknas uppkommer motstånd mot läroprocesser enligt Illeris (2007, 2015) och Jarvis 

(2009).  Läroprocesser kan uppfattas krävande om incitament och samverkan till 

deltagande inte finns och därmed ökar de negativa konsekvenserna vid införandet av de 

nya sedlarna.  

5.2 Samband mellan variabler 

Enligt studien finns det samband mellan stöd och antal betalningssätt vid införandet av 

de nya sedlarna. Företagen som erhållit mer stöd har tillhandahållit fler antal 

betalningssätt. Fler antal betalningssätt innefattar fler aktörer och gör det till en komplex 

situation enligt Francisco et al. (2015). För att förenkla processen kan stöd i form av 

rutiner skapas (Zajonc, 1965). Rutiner kan vara en förklaring till varför fler antal 

betalningssätt har ett samband med stöd. Betalningssätt och delaktighet är variabler som 

innehar ett samband. Företag med få antal betalningssätt anser att de inte varit delaktiga 

i sedelutbytet medan företag med fler antal betalningssätt anser att de varit mer delaktiga 

i sedelutbytet. Enligt Graham, Davey-Evans och Toon (2012); Olve (1988); Paulsson 

(2012) är företag som är delaktiga i en förändringsprocess mer benägna att utveckla det 

egna företaget. En utvecklings möjlighet för företaget är att tillhandahålla fler 

betalningssätt. Utvecklings möjligheten kan vara en förklaring till att betalningssätt och 

delaktighet har ett samband.  
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Delaktighet och stöd har ett samband vid införandet av de nya sedlarna. Företagen som 

upplever delaktighet vid sedelutbytet anser även att de har fått stöd vid införandet av de 

nya sedlarna. Företagen som inte anser att de varit delaktiga anser inte att de har fått stöd. 

Enligt Audet och St-Jean (2007) behöver företag vara medvetna om vilka stöd som finns 

att tillgå för att inneha möjlighet att använda stöd. En anledning till att stöd och 

delaktighet har ett samband vid införandet av de nya sedlarna kan vara att företag som är 

delaktiga i processen har kunskap om vilket stöd som finns att tillgå och använder då 

stödet i större utsträckning. Audet och St-Jean (2007) antagande om stöd kan även vara 

en förklaring till studiens resultat om att det finns ett samband mellan stöd och fullständig 

och relevant information vid införandet av de nya sedlarna. Företagen som erhållit 

fullständig och relevant information har kunskap om vilket stöd som finns att tillgå. 

Kunskap om stöd gör att företag med fullständig och relevant information i större 

utsträckning använder stöd vilket studien visar.  

5.3 Post-hoc analys 

Utifrån datainsamlingen har en post-hoc analys genomförts. Post-hoc analys kombinerar 

den kvantitativa och kvalitativa datainsamlingen. Post-hoc analys mäter mönster som inte 

är möjliga att upptäcka innan avslutad studie (Klockars & Hancock, 2000). Studien har 

visat att företag upplevt både positiva och negativa konsekvenser. Företag har upplevt 

mer negativa konsekvenser än positiva konsekvenser och det påvisas även i intervjuerna 

där mer negativa konsekvenser framgått, vilket visas i tabellerna 5.1 och 5.2. 

 
Tabell 5.1 Post-hoc, Negativa konsekvenser. 

Negativa konsekvenser 

Medelstort företag, perifer: 
”Det har stått oss dyrt. Inga exakta belopp. Men det har varit väldigt dyrt. De som installerade om 

sedelmaskinerna var här väldigt länge. Det är timkostnad att betala för de som installerar om systemet. 

Vi har fått byta ut sedelfack eftersom det blir en till sedel. Planen var att sätta in de nya sedlarna i ett 

fack med det fungerade inte tekniskt att programmera så de fick göra om allt och sätta 

tvåhundrakronorssedeln i ett annat fack. De har även gjort om för tvåkronan som ska komma. Systemet 

är byggt på två delar, en sedeldel och en mynt del. Det första steget var att ändra i sedel delen och det 

andra var att göra om i mynt delen.” 

Medelstort företag, centrum: 

”Det har tagit jättelång tid att läsa igenom all information.”  

Mikroföretag, perifer:  

”Sedelutbytet är jobbigt för att det blir så många olika sedlar. Alla de gamla sedlarna måste bankas bort 

och bytas ut snabbt så att man inte har några kvar. Folk kommer med äldre sedlar och det har varit ett 

problem för vi vill inte heller ha massa gamla sedlar, det gör att vi måste banka bort dom och det tar tid. 

Storleken och materialet är olika vilket skapar svårigheter. Kassalådorna blir fel då vi inte bytt ut dom. 

Ser ut som monopol pengar vilket är konstigt och jag förstår inte varför vi behöver en 

tvåhundrakronorssedeln.”   

Mikroföretag, centrum: 
”Mest negativa aspekter. Tvåhundralappen är helt värdelös. Försöker göra mig av med 

tvåhundralapparna så fort som möjligt. Det är dåligt förberett. Vansinnigt att det ska bytas ut. Kontanter 

måste ju ha minskat massor de senaste 10 åren. Inget land i hela världen som använder så lite kontanter 

som vi gör. Därför tycker jag inte att man behöver slösa hela stadskassan på att byta ut sedlarna. 

Handlarna får större kostnader. För 14 år sen var det 50 % kontantbetalning och nu är det ca 5 % 

kontantbetalning, resten kort i min butik.” 

Mikroföretag, centrum: 

”Folk har börjat växlat in mycket gamla sedlar, vilket har lett till en liten ökad kontanthantering just för 

tillfället.” 

Mikroföretag, perifer: 

”I början när de bytte ut och vi fick tvåhundralappen så kom inte de nya sedlarna ut i omlopp. Kassorna 

var inte inställda på det här vilket gjorde att vi var utan växel ett tag. Därför var det strul med växeln i 

kassan.” 
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Tabell 5.2 Post-hoc, Positiva konsekvenser. 

 

Enligt Dixon (1999) krävs en längre läroprocess för en större förändring. Införandet av 

nya sedlar är en stor förändring och företag har som studien visat upplevt mer negativa 

konsekvenser jämfört med positiva konsekvenser. I intervjuerna framkom det att åtta 

företag fått en ökad tidsåtgång i samband med införandet av de nya sedlarna vilket tolkas 

som en negativ konsekvens. Majoriteten av de intervjuade företagen har upplevt att 

införandet av de nya sedlarna medfört ökade kostnader för företaget. Ökade kostnader 

beskrivs enligt de intervjuade respondenterna som negativa konsekvenser. De negativa 

konsekvenserna kan i linje med Dixon (1999) förklaras av en lång läroprocess för 

företagen. Företag har upplevt mer negativa konsekvenser jämfört med positiva 

konsekvenser vid sedelutbytet enligt intervjuerna i studien. Enligt Mulder (2008) kan 

aktören som blir utsatt för negativa konsekvenser bli negativt inställd till den som utför 

de negativa konsekvenserna, vilket kan resultera i att företagen som upplevt negativa 

konsekvenser kan få en negativ inställning mot Riksdagen, som beslutade om de nya 

sedlarna. Endast ett av de intervjuade företagen ansåg att sedelutbytet medfört positiva 

konsekvenser, i form av kostnadsbesparingar på lång sikt. Illeris (2015) hävdar att 

processer leder till ny kunskap. Sedelutbytet som process kan därmed leda till ny kunskap 

oavsett om aktören upplevt positiva eller negativa konsekvenser vid införandet av de nya 

sedlarna. I intervjuerna har det framkommit att respondenterna erhållit ny kunskap oavsett 

hur konsekvenserna av sedelutbytet har upplevts och bekräftar Illeris (2015) påstående. 

 

Resultatet har visat ett samband där medelstora företag med mer stöd upplevt mer positiva 

konsekvenser. Intervjuerna stärker resultatet där ett medelstort företag lokaliserat perifert 

ansåg att de hade fått stöd och samtidigt upplevt positiva konsekvenser vid införandet av 

de nya sedlarna. Studiens resultat visar att mikroföretag som erhåller fullständig och 

relevant information upplever färre negativa konsekvenser vid införandet av nya sedlar. 

Resultatet påvisas även vid intervjuerna där ett mikroföretag i centrum ansåg att de inte 

behövt tagit reda på någon information själv, då mikroföretaget erhållit mycket 

information internt och från riksbanken. Mikroföretaget ansåg att informationen var 

relevant och trovärdig och därmed fullständig. Mikroföretaget ansåg att de endast hade 

upplevt att det tagit lite extra tid att läsa informationen, men inte upplevt några andra 

negativa konsekvenser med införandet av de nya sedlarna. Ett annat mikroföretag i 

centrum uppgav att de hade tagit reda på all information själv. Att de behövt tagit reda på 

informationen själv beskrevs av mikroföretaget bero på att de var ett enskilt företag och 

inte hade något internt nätverk att vända sig till. Det framkom även att riksbankens 

postutskick inte kommit fram till företaget. Mikroföretaget hade själv tagit reda på 

information via olika sociala medier och på riksbankens hemsida. Mikroföretaget uppgav 

många negativa konsekvenser av sedelutbytet såsom att tvåhundrakronorssedeln är helt 

värdelös på grund av att den inte får plats i kassalådan. En anledning till att företag med 

mindre information upplever fler negativa konsekvenser kan enligt Deegan och Unerman 

(2011) bero på att informationsbrist gör det svårt att uppnå mål.  

 

Positiva konsekvenser 

Medelstort företag, centrum: 
“Det som skulle kunna vara positivt är att vi betalar per sedel när vi bankar, så när vi får tvåhundralappar 

i stället för hundralappar kommer vi att tjäna lite på att banka dessa.” 
Mikroföretag, perifer: 

”Bra med att det är mindre antal sedlar att hantera eftersom valörerna blir större.” 
Mikroföretag, perifer:  

”Det blir säkrare. Svårt att göra kopior på pengarna.” 
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6 Slutsatser  

Kapitlet diskuterar studiens slutsatser och besvarar studiens forskningsfråga. Slutligen 

presenteras förslag till framtida forskning.  

 

Studiens forskningsfråga var: 

 

Vad blir konsekvenserna för kontanthandels företag vid tvingande styrning i samband 

med införandet av nya sedlar i Sverige år 2015? 

 

Få studier har undersökt effekten av en tvingande styrning på företag. Sedelutbytet har 

diskuterats frekvent, likaså digitalisering av pengar men oftast från ett 

nationalekonomiskt perspektiv. Funktionalitet och säkerhet har varit vanligt 

förekommande. Få har berört hur införandet av nya sedlar påverkat företag, som oftast 

befinner sig längst ut i kedjan och implementerar den tvingande förändringen. Detta 

examensarbete studerar sedelutbyte från företagets perspektiv, vilket ger ett unikt 

perspektiv till ämnet. Centralt för företagsekonomi är att dela in företag efter storlek. 

Teoretiskt har större företag större möjligheter och betydligt mer flexibilitet. Även i denna 

studie har storleken på företagen varit central. Mikroföretag och medelstora företag har i 

större utsträckning upplevt att sedelutbytet medfört negativa konsekvenser jämfört med 

positiva konsekvenser. En annan vanlig utgångspunkt är mellan central respektive perifer 

lokalisering. Även dessa skillnader har uppkommit i examensarbetet. Perifera företag har 

upplevt mer positiva konsekvenser vid införandet av de nya sedlarna än centrala företag. 

Skillnaderna mellan centrum och periferi är mer marginella än mellan mikroföretag och 

medelstora företag. Examensarbetet har även försökt fånga komplexitet genom att se till 

antal betalningssätt och på hur många språk information angående betalningssätt 

presenteras på. När vi studerat komplexitet tydliggörs hur antal betalningssätt, antal språk, 

fullständig och relevant information, stöd och delaktighet påverkar om positiva eller 

negativa konsekvenser uppstår för företagen ur ett unikt företagsekonomiskt perspektiv. 

Resultatet visar att företag som tillhandahåller fler betalningssätt upplever fler negativa 

konsekvenser. Detta resultat kan förklaras av de antal läroprocesser som alla förändringar 

innebär. Mikroföretagen som tillhandahåller fler antal betalningssätt upplever färre 

positiva konsekvenser ur ett företagsekonomiskt perspektiv enligt studiens resultat. 

Förklaringen kan vara att mikroföretag sett utmaningen som spännande och förändringen 

har varit liten och förenat företagets medarbetare. Likaså visar resultatet att medelstora 

företag som tillhandahåller fler antal betalningssätt upplever fler negativa konsekvenser. 

Företagen som tillhandahåller information angående betalningssätt på fler antal språk 

upplever fler positiva konsekvenser enligt resultatet i studien. Studien tydliggör att 

mikroföretag som erhåller mer fullständig och relevant information upplever färre 

negativa konsekvenser. Stödet är på så sätt avgörande för hur tvingande förändringar 

uppfattas. Noterbart är att sedelutbytet baserat på våra intervjuer resulterat i lite och 

begränsat stöd. Stödet är lika viktigt även i de medelstora företagen. Medelstora företag 

upplever mer positiva konsekvenser om de erhåller mer stöd enligt studiens resultat. Även 

interaktionen som uppstår med delaktighet är avgörande. Studiens resultat visar att 

medelstora företag som är mer delaktiga vid införandet av de nya sedlarna upplever mer 

negativa konsekvenser. Intervjuernas resultat visar att majoriteten av de intervjuade 

företagen upplevt negativa konsekvenser i form av ökad tidsåtgång och ökade kostnader.  

 

Studiens resultat visar att mikroföretag och medelstora företag upplever konsekvenser av 

tvingande styrning olika. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan detta bero på att 

förmågan att erhålla resurser varierar mellan mikroföretag och medelstora företag vilket 
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samstämmer med resursberoendeteorin (Pfeffer och Salancik, 2003). En möjlig förklaring 

till att företag upplever mer negativa konsekvenser av tvingande styrning är att de blir 

tvingade att delta i läroprocessen och saknar resurser för att genomföra processen. 

Läroprocessen kan uppfattas krävande och komplex (Illeris, 2015) vilket kan vara en 

orsak till att företag upplevt negativa konsekvenser vid införandet av de nya sedlarna. 

Tvingande styrning kan enligt French och Raven (2004); Kohli (1989); Price (1997) leda 

till negativa konsekvenser vilket denna studie visat. Dock har denna studie även visat att 

positiva konsekvenser kan upplevas vid tvingande styrning. Denna studie är 

generaliserbar till organisationer som använder tvingande styrning. Vi vet att tvingande 

styrning används av många olika organisationer, vilket bidrar till att det är ett viktigt ämne 

att studera.  

6.1 Studiens begränsningar 

Deltagande företag i enkätundersökningen erbjöds möjligheten att besvara fler än en 

enkät, dock maximalt fyra enkäter per företag. En snedvridning av resultatet kan möjligen 

uppstå i samband med att företag besvarat olika antal enkäter. Studien har valt att 

undersöka mikroföretag och medelstora företag i Norrbottens län, vilket kan medföra att 

resultatet har påverkats då undersökningsområdet är begränsat. Att undersöka ett större 

område skulle möjligtvis bidra med ett annorlunda resultat. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens resultat väcker intresse för fortsatt forskning. Med mer resurser såsom tid och 

pengar kan ett större område studeras och detta skulle vara intressant att jämföra mot 

denna studie för att analysera om utfallet blir detsamma. Framtida studier skulle även 

kunna genomföras efter ett fulländat sedelutbyte för att jämföra deras konsekvenser mot 

denna studie som behandlar införandet av de nya sedlarna i Sverige 2015. Utifrån studiens 

resultat skulle det vara intressant att undersöka företag med olika grad av 

kontanthantering och om kontanthanteringen har någon påverkan på upplevda 

konsekvenser vid sedelutbytet. Studien visar att antal betalningssätt påverkar upplevda 

konsekvenser vid införandet av de nya sedlarna för företagen. En framtida intressant 

undersökning skulle vara att studera vilka specifika betalningssätt som påverkar 

företagens upplevda konsekvenser.  
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Bilageförteckning 

Bilaga ett – Karta över Luleå centrum 

Bilaga två – Intervjuguide 

Bilaga tre – Enkätundersökning 

  



ii 

 

Bilaga ett – Karta över Luleå centrum  

Enligt Luleå kommun (2014) definieras centrum enligt följande: “Centrum består av 

bostads- och arbetsplatsområdena Innerstaden, Norra hamnen, Gültsauudden, 

Oscarsvarv, Södra hamnen, Västra stranden, Stadsviken och Charlottendal.”  

 
(Luleå kommun, 2014)  



iii 

 

Bilaga två – Intervjuguide 

Företag: 

Antal anställda: 

 

Vi studerar sista året på Civilekonomprogrammet vid LTU och skriver vårt 

examensarbete. Vårt arbete syftar till att ta reda på konsekvenserna med en tvingande 

styrning så som sedelutbytet. I dagsläget finns lite information om hur ett sedelutbyte 

påverkar företag, vilket är grunden till att vi har valt att undersöka detta ämne. Denna 

intervju är anonym och ert företagsnamn kommer inte synas. Går det bra att spela in 

intervjun?  

 

1. Information 
1.1 Hur har ni fått reda på information angående sedelutbytet? 

1.2 Vilken information har ni fått från Riksbanken angående sedelutbytet? 

1.3 Anser ni att Riksbankens information har varit tydlig? 

1.4 Har ni tagit reda på någon information själv? 

 

2. Stöd 
2.1 Anser ni att ni har fått stöd från ert personliga nätverk vid sedelutbytet? 

2.2 Anser ni att ni har fått stöd från era egna föreningar (ekonomiska) vid sedelutbytet? 

2.3 Anser ni att ni har fått stöd från era samarbetspartners vid sedelutbytet? 

2.4 Anser ni att ni har fått stöd från statliga verk och myndigheter vid sedelutbytet? 

2.5 Anser ni att ni har fått stöd från övriga vid sedelutbytet? 
 

3. Konsekvenser 
3.1 Har sedelutbytet påverkat ert företag? 

3.2 Vilka positiva aspekter har sedelutbytet medfört? 

3.3 Vilka negativa aspekter har sedelutbytet medfört? 

3.4 Anser ni att sedelutbytet lett till ökad tidsåtgång för ert företag? 

3.5 Har sedelutbytet lett till ökad kostnad för ert företag? 

3.6 Har ert företag gjort några förändringar vid detta sedelutbyte? 

3.7 Hade förändringarna genomförts även om det inte skett ett sedelutbyte? 

 

4. Tvingande styrning 
4.1 Känner ni er delaktiga i beslutsfattandet av sedelutbytet? 

4.2 Anser ni att ni fått valmöjlighet vid beslutsfattandet av sedelutbytet? 

4.3 Känner ni er delaktiga i genomförandet av sedelutbytet? 

4.4 Anser ni att ni fått valmöjlighet vid genomförandet av sedelutbytet? 

4.5 Anser ni att sedelutbytet skulle ha genomförts på ett annat sätt? 

 

5. Digitalisering 

5.1 Har ni märkt någon förändring av kontant/kort användningen efter att de nya sedlarna 

lanserats? 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga tre – Enkätundersökning  
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