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SeniorNet Swedens styrelse ställer sig bakom ”Kontantupproret”. Det kan tyckas lite 

märkligt eftersom föreningen verkar för att seniorer ska lära sig IT och kunna ta del av 

de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Bakgrunden är en väl grundad insikt 

om att många äldre står helt utanför det digitala samhället och att en övergång till 

enbart digitala betalningslösningar kan få stora konsekvenser för dessa personer.  

– Vi finns till för dessa äldre och tar deras oro på stort allvar, säger styrelsens 

ordförande Rose-Marie Frebran.   

 

Det är ett problem för en stor grupp äldre att det blir allt svårare att kunna betala med kontan-

ter i stort sett överallt där någon vara eller tjänst ska betalas. Det gäller såväl inom handel, 

turistnäring som för samhällstjänster. Det är också i det närmaste omöjligt att ta ut kontanter 

på banken.   

 

Olika bedömare menar att mellan 1 - 2 miljoner människor i Sverige idag har olika problem 

med kort, eller olika tekniska lösningar för att elektroniskt kunna betala för varor och tjänster.  

 

Oro för bedragare 

Varje dag möter handledare inom SeniorNet Swedens lokala klubbar ett flertal äldre som de 

facto står helt utanför det digitala samhället eller har svårt att hänga med i den snabba utveck-

lingen. Dessa personer uttrycker också en stark oro över att bli kapad, smittad av virus och 

inte minst att bedragare länsar alla bankkonton.  

 

Utrustningen upplevs av målgruppen som relativt komplicerad och det krävs dessutom 

inloggningar i flera led samt tillgång till appar (BankID) med mera; så behovet av hjälp är 

stort och underskattat av de som driver på den digitala hanteringen.  

 

– Vi hjälper tusentals seniorer med att kunna använda sina smarta telefoner, datorer, plattor 

eller annan digital utrustning för att exempelvis ringa, mejla, spela och hitta information. Men 

det är mycket mer komplext att praktiskt lära ut hur man betalar sina räkningar av sekretess- 

och säkerhetsskäl, säger Rose-Marie Frebran, styrelsens ordförande i SeniorNet Sweden.  

 

SeniorNet stödjer digitala lösningar  

SeniorNet Sweden anammar och stödjer naturligt den tekniska utvecklingen som sker inom 

olika digitala betalningssystem, men ser också att det måste finnas flera möjligheter för de 

som ännu inte klarar av eller har tillgång till digitala lösningar. 

 

– Vi arbetar intensivt med att stötta äldre med att lära sig IT, men när det kommer till betal-

ningar stödjer vi Kontantupprorets initiativ att rädda kvar kontanter. Det måste finnas alterna-

tiv till digitala betalningslösningar, säger Rose-Marie Frebran.   

 



 

 

 

 

 

SeniorNet Sweden – Seniorer lär seniorer IT 

SeniorNet Sweden är en ideell förening som verkar genom frivilliga medlemsinsatser. Hela 

vårt nationella nätverk av seniora medlemmar är en otrolig resurs. Föreningens idé bygger på 

att seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.  

 

SeniorNet Sweden består idag av 45 lokala klubbar, som har ett utbud av och kurser, cirklar, 

informationsträffar, öppna verkstäder, mobiljuntor, och internetcaféer. 

 

 

Rose-Marie Frebran, styrelseordförande 

SeniorNet Sweden 

 

Fakta om SeniorNet Sweden  

Ideell oberoende förening.  

Drygt 9 000 medlemmar.  

45 lokala klubbar runt om i hela landet.  

Bildades 1997  

Webbplats: https://seniornet.se/  

 

Kontakt: Krister Carlsson, krister.carlsson@seniornet.se 

 

SeniorNet Sweden  

Byängsgränd 14  

120 40 Årsta  

Telefon: 08-658 14 60 

 

Fakta om Kontantupproret 

Kontantupproret  

Bakom initiativet till Kontantupproret står Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson, som 

tidigare varit Sveriges rikspolischef och landshövding i Östergötland. 

 

Kontantupproret tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan av 

alternativa lösningar. Kontantupproret anser att frågan om kontantförsörjningen ska behandlas i en 

demokratisk process och inte överlåtas åt det privata banksystemet att besluta om. Kontantupproret 

anser också att en offentlig aktör ska stå som garant för att kontanter ska vara tillgängliga i hela 

landet. 

 

Stöttar Kontantupproret gör bland annat: Hela Sverige Ska Leva, PRO, SPF, Sveriges 

Hembygdsförbund, Sveriges Konsumenter, Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska 

Riksförening och Småföretagarnas riksförbund och nu även SeniorNet Sweden.  

 

Webbplats: http://www.kontantupproret.se/ 
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