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Alla frågor behöver inte
besvaras. Det går också bra
att helt fritt berätta om
erfarenheter av pengar i olika
former och hanteringen av
dem.

Vänligen kom ihåg att även
underteckna det med-
följande avtalet och skicka
det och svaret (portofritt) till
arkivet med adressen (färdigt
adresserat kuvert medföljer
också):

Arkivet är öppet enligt
överenskommelse

Frågelistan är utarbetad av Cultura i samråd med en
arbetsgrupp bestående av forskare vid ämnena
kulturanalys, etnologi, folkloristik och sociologi vid
Åbo Akademi ledd av prof. Fredrik Nilsson.



Uppfattar du nätbanken som en
möjlighet eller som en risk?

Transport och resor – att köpa
tjänster
Berätta hur du använder pengar
för att resa, både lokalt och
längre bort.

Hur betalar du färd- och
parkeringsbiljetter? Har detta
förändrats och på vilka sätt? Om du
har en mobiltelefon, vilka
applikationer relaterade till
transport använder du (buss, tåg,
parkering etc.)?

Vilka slags resekort har du i
plånboken? Hur handskas du med
pengar under utlandsresor
(använder du kontanter,
resecheckar, bankkort och
mobilapplikationer)?

Berätta om ett reseminne som
påverkats av tillgång till eller
problem med betalningsmedel!

Inledning
Vad tänker du på när du hör ordet
pengar? Somliga menar att sedlar
och mynt har ett annat värde än
pengar som överförs via t.ex.
bankkort och mobiltelefoner. I
kristider framstår kanske kontanter
som mer pålitliga än digitala
betalningsmetoder. Vissa föredrar
emellertid att använda elektroniska
pengar och digitala betalnings-
metoder tycks bli allt vanligare i
vardagen. Vi tycks rent av befinna
oss i en brytningstid där det så
kallade kontantlösa samhället
breder ut sig.

Med denna frågelista vill vi samla
in berättelser om samtidens
förhållningssätt till kontanter
respektive elektroniska pengar. Vi
vill dokumentera vardagliga
erfarenheter, vanor, tankar, känslor
och minnen som kopplas till ett
kontantlöst respektive ett
kontantbaserat samhälle.

Hushållets pengar
Berätta om pengar och hur de
hanteras i ditt hushåll.

Handskas hushållets medlemmar
med pengar på olika sätt? Hur delas
ekonomiska tillgångar och ansvar?
Används kontanter i hushållet? När
används de, av vem och till vad?
Finns det olika sätt att sortera
pengar (t.ex. veckopeng, spargris,
sysslolistor och semesterkassa)?
Hur lär du barn hantera pengar?
Hur blev du själv instruerad? Hur
sköts dagliga utgifter (t ex.
livsmedelsinköp eller räkningar)?
Lånar ni pengar av varandra i

hushållet? Förekommer pengar som
gåva? Berätta om erfarenheter av
både sådant som fungerar och
sådant som skapar problem i
relation till sätten att hantera och
fördela pengar i hushållet.

Att köpa och sälja varor
Berätta vilka betalningssätt du
använder när du köper och säljer.

Hur förvarar du pengar? Använder
du plånbok, börs eller en särskild
slags förvaring av till exempel
bankkort? Vilka slags betalnings-
medel förvarar du (kontanter,
presentkort, bankkort, bonuskort,
rabattkuponger etc.)? I vilka
sammanhang använder du
kontanter?

 Använder du applikationer i
mobiltelefonen när du betalar? När
och hur använder du dem? Vilka
betalningssätt föredrar du och vilka
undviks? Vilka för- respektive
nackdelar har kontanter resp.
elektroniska pengar?

Banken
Berätta om ditt förhållningssätt
till banken och bankernas
digitala tjänster.

Använder du nätbanken eller
bankkontoret? Har besöken
förändrats genom att banken
tillhandahåller digitala tjänster eller
av andra orsaker (såsom att
kontoren stängts)? Har bankens
digitala tjänster påverkat hur du
sparar? Har bankernas digitala
tjänster påverkat hur du planerar
din ekonomi på kort och lång sikt?

Du kan också skriva ned
dina pengaminnen och
erfarenheter i vår
nätblankett på adressen:

https://survey.abo.fi/loma
kkeet/14394/lomake.html
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