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Abstract  
 
Författare: Therese Aronsson 

 

Nyckelord: banker, utveckling, modernitet, expertsystem, kundperspektiv 

 

Bakgrund: Bankernas utveckling har under de senaste åren varit stor. Detta har gjort att också 

kundernas förutsättningar förändrats. Inom denna moderna institution krävs idag att kunderna 

har en viss finansiell kunskap men också att de har förtroende för bankens nya tekniska 

system. Vilken kunskap har kunder om banker och vilka tjänster använder sig kunder av samt 

hur ser förtroendet ut till dessa tjänster?  

 

Syfte: Studien genomförs i syfte av att se hur kunders relation till banken ser ut genom vilka 

banktjänster de använder sig av samt vilken kunskap och förtroende de har till banken. I 

studien har också syftet varit att undersöka om det finns skillnader mellan kön, inkomst/år och 

ålder när det gäller relationen till banken.  

 

Metod: En kvantitativ metod har använts i denna uppsats med enkätundersökning som 

utgångspunkt.  

 

Resultat: Resultaten i undersökningen visar att svarspersonerna hade mindre bra kunskap om 

banker och deras verksamhet samt hur banker styrs utifrån de regleringar som finns. Däremot 

visar resultaten att många är intresserade av ekonomiska system och begrepp samt är insatta i 

sin egen ekonomi. Bankomat- samt kortbetalningar visade sig vara de mest använda 

banktjänsterna. Den största anledningen till att svarspersonerna inte använde sig av 

Internettjänster visade sig vara att de inte litar på tekniken. Resultatet visade också att det 

fanns skillnader mellan kön, inkomst/år och ålder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord  
 

Det sista bladet är skrivet och denna mycket spännande resa avslutad. Denna resa har varit en 

stor utmaning från början till slut. Det har hela tiden varit en process som inneburit många 

upp- och nedgångar där inget har varit självklart.  

 

Ett tack till Glenn som har gett inspirerande idéer samt viktiga råd och utgångspunkter. Ett 

tack också till Maria på Nordea och alla som deltagit i enkätundersökningen. Ett stort tack vill 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel beskrivs utgångspunkterna för uppsatsen. Till en början ges en 
introduktion till ämnesområdet och därefter följer en presentation av syfte och 
frågeställningar.  
 

I relation mellan bank och kunder uppstår vissa svårigheter på grund av att dessa två skilda 

grupper styrs av helt olika intressen (Eriksson 2006:17). Banker är den svenska finanssektorns 

största aktör och har en stor betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd. Finanssektorns 

huvuduppgift är att skapa ”effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, 

betalningsförmedling och riskhantering” (Svenska bankföreningen 2007:1).  

Bankkunder styrs däremot av andra intressen. De vill att deras pengar ska behandlas på bästa 

sätt av banker (Eriksson 2006:17). Hur kunderna upplever detta grundas i första hand på 

vilket förtroende de känner till banker (Giddens 1996:35).  

 

Enligt Johanssons tidigare forskning om banker finns en indelning av bankkunder i två olika 

grupper. Det finns en kundgrupp som kallas ”klientkunder”. Dessa kunder är välinformerade 

och har kunskapen att själva kunna bedöma innehållet i de tjänster som erbjuds. Till denna 

grupp hör många gånger ekonomiskt förmögna personer. Den andra gruppen kallas ”ordinära 

kunder”. Till denna grupp räknas de som utför enklare tjänster. Dessa kunder saknar varje 

möjlighet till att ens föra en diskussion med banken om villkoren i eller för banktjänsterna. De 

måste acceptera de villkor som gäller för banktjänsterna (Johansson 2006:88). Annan tidigare 

forskning inom ämnet har enbart haft en ekonomisk utgångspunkt. Tyngdpunkten har varit att 

komma fram till metoder för att effektivisera banker och deras verksamhet. Forskning har 

också varit inriktad på hur banken ska bemöta kunder utifrån de nya sätt som banker arbetar 

efter. Fokus har hittills legat på banker men jag tycker att det är viktigt att undersöka vad 

kunder har för relation till dessa ”nya banker”. Denna uppsats kommer att behandla relationen 

mellan kunder och banker utifrån kunders perspektiv.  

 

Banker befinner sig i en svår situation av att anpassa sin verksamhet och uppfylla de krav och 

önskemål som finns ifrån reglerande myndigheter (se kap 2 Bakgrund) samtidigt som de ska 

vara kundanpassade och bemästra kundernas behov. Bankpersonalen befinner sig ständigt i en 

roll där de har två olika förväntningar på sitt arbete, dels från kunder och dels från reglerande 

myndigheter, vilka inte alltid stämmer överens med varandra (Eriksson m.fl. 2006:46).  
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Egen figur 1: Bankers relationer  

Kunder  Banker   Reglerande myndigheter (Riksbanken,  
Förväntningar att banken  Anpassa sig efter både  Finansinspektionen) 

ska sköta deras pengar på kunder och reglerande Krav och önskemål på banken  

bästa sätt  myndigheter   

 

Giddens talar om att det inom moderna institutioner finns expertsystem där privatpersoner 

måste lita på dessa experter för att det moderna samhället ska kunna fungera (Giddens 

1996:35). Banken kan ses som ett expertsystem där kunder måste lita på att deras pengar 

behandlas på bästa sätt. Detta förtroende har kommit att utvecklats till att i allt större grad bli 

ett förtroende till bankers tekniska system (Internettjänster, Bankomat och kortbetalningar). 

Har bankkunderna detta förtroende? Eriksson (2006) och Hast (2006) diskuterar att det är 

svårt för kunder att sätta sig in i bankens system eftersom de har begränsad förståelse och 

kunskap om finansiella tjänster. Hur ser bankkunders kunskap ut om banker och deras arbete? 

Relationen mellan bank och kunder speglas av relationen mellan kunskap och förtroende. En 

viktig del som behövs för att kunderna ska skaffa sig ett förtroende till banken är kunskap. 

Eriksson beskriver att det ”krävs en grundläggande finansiell kunskap för att kunna förstå 

informationen samt utvärdera trovärdigheten hos källan” (Eriksson m.fl. 119).  

 

En annan intressant diskussion som följer med denna är om det finns skillnader i hur olika 

grupper i samhället uppfattar bankers olika tjänster och hur kunskapen ser ut om banker och 

deras verksamhet. Informationsteknologin anses vara en medborgerlig rättighet som alla ska 

få ta del av. Det ses som en ekonomisk rättighet att få ta del av de digitala pengarna (Linné 

2008:149). I denna uppsats behandlas kön, inkomst/år och ålder för att kunna se om det finns 

några samband mellan dessa och deras relation till banken. Använder sig alla kunder av 

bankers nya tekniska system (Internettjänster, Bankomat och kortbetalningar) eller finns det 

skillnader mellan dessa olika grupper?  

1.1 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar bankkunders relation till banken.  

 2



 

 

1.2 Frågeställningar  
 
– Vilken kunskap har bankkunder om banken och hur regleras banker av myndigheter? 
 
– Vilka banktjänster använder sig bankkunder av? 
 
– Vad påverkar kundernas förtroende för bankernas tjänster? 
 
– Hur påverkas relationen till banken av kundernas kön, inkomst/år och ålder? 
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2 Bakgrund - bankens organisation  
 
I följande kapitel ges en introduktion till bankens utveckling. I kapitlet tas också ett avsnitt 
upp om de myndigheter som reglerar och ger direktiv till banken.  

2.1 Den svenska avregleringsprocessen 
 
I Sverige inleddes den svenska avregleringsprocessen 1978. Denna process inleddes till följd 

av att avregleringar förekom i andra delar av världen vilket gjorde att Sverige anpassade sig. 

En annan anledning till den svenska avregleringsprocessen var att staten var i stort behov av 

ökad upplåning och då framstod gällande regleringar alltför begränsade. Under 1980-talet 

skedde den största delen av reformeringen av penning- och obligationsmarknaden. År 1989 

inleddes en internationalisering genom att valutaregleringarna avvecklades. Dessa 

avregleringar ledde fram till att de finansiella aktörerna blev mer kostnadseffektiva och 

konkurrensen mellan dessa aktörer ökade. Den senaste avregleringen ägde rum 2004 då kravet 

på att vara bank för att få vara verksam på inlåningsmarknaden togs bort (ECON: 2007:10). 

En stor förändring som avregleringsprocessen har inneburit är etablerandet av utländska 

företag på den svenska bankmarknaden. Det var tidigare förbjudet för utländska banker att 

befinna sig på den svenska marknaden fram till 1986 då förbuden hävdes för dotterbolag och 

1990 angående filialer (Konkurrensverket 2001:21). En annan betydande förändring som 

skedde på grund av avregleringsprocessen var branschglidningen mellan bank- och 

försäkringsverksamhet. Detta innebar att banken inte enbart var en organisation bestående av 

rådgivning utan idag också kommit att bli en säljorganisation som bland annat säljer 

livförsäkringar (Svenska bankföreningen 2007:1).  

2.2 Bankernas regleringar  
 
I och med dessa avregleringar så framkom andra typer av regleringar. Dessa behövdes för att 

främja och fokusera på god konkurrens, förbättrad informationstillgång och öka 

konsumentskyddet. Ett av de senaste regelverken som har kommit till för att främja 

kapitalkraven är Basel 11-överenskommelsen som har gällt från februari 2007. Detta 

regelverk är en utveckling av den ursprungliga Baselöverenskommelsen från 1988 där ett av 

huvudsyftena är att stärka solidariteten i internationellt verksamma banker genom att ange ett 

kapitalkrav för dem. Detta ska främja den finansiella stabiliteten och minska risken för 

uppkomst av finansiella kriser. Ett annat viktigt syfte är att skapa jämlika 

konkurrensförutsättningar mellan stora, internationella banker (ECON 2007:10).  
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För att få starta ett företag som bedriver bankverksamhet i Sverige krävs en statlig 

auktorisering. Dessa företag som är verksamma inom den finansiella sektorn har sedan andra 

regler utöver de regleringar som gäller för företag generellt. Detta gäller bland annat hur 

mycket kapital som företaget måste ha och vilka verksamheter som är tillåtna. Det finns också 

särskilda konsumenträttsliga regler på det finansiella området.  Företag som tilldelats tillstånd 

att bedriva bankverksamhet i Sverige står också under särskild tillsyn av statliga myndigheter 

(ECON 2007:7).  

2.3 Tillsynsmyndigheter  
 

Finansinspektionen är en statlig myndighet som finns under finansdepartementet. Deras mål 

är att bidra till det finansiella systemets stabilitet och effektivitet samt att verka för ett gott 

konsumentskydd. Det finns lagar som reglerar banker och andra finansiella företag och dessa 

stiftas av Sveriges riksdag. Lagarna är i viss utsträckning utformade som ramlagstiftning och 

inom dessa ramar utformar Finansinspektionen regler för finansiell verksamhet genom 

föreskrifter. Finansinspektionen skriver också allmänna råd, som inte är tvingande men som 

Finansinspektionen anser man bör följa. Finansinspektionen är också den myndighet som 

lämnar tillstånd för olika verksamheter, exempelvis att bedriva en bankrörelse. För att kunna 

se till att de finansiella företagen följer lagar, föreskrifter och allmänna råd utövar 

myndigheten tillsyn. Det finns flera sätt att undersöka tillsynen, exempelvis genom att på plats 

undersöka ett finansiellt företag eller begära in olika uppgifter som de sedan kontrollerar. 

 

Riksbanken är en annan kontrollerande myndighet inom finanssektorn. Denna myndighet har 

en självständig ställning under Sveriges Riksdag. Riksbankens huvuduppgift är att 

upprätthålla penningvärdet, det vill säga att hålla inflationen låg och stabil. En annan viktig 

uppgift är att bevara stabiliteten i det finansiella systemet och även att främja ett säkert och 

effektivt betalningsväsende. För att bevara den finansiella stabiliteten följer riksbanken upp 

samt analyserar de risker och hot som finns mot det finansiella systemet. Dessa resultat 

kommer sedan ut i olika publikationer och artiklar (Svenska bankföreningen 2007:13). I 

rapporten ”Kort- och kontantbetalningar – ett samhällsekonomiskt perspektiv” beskriver 

Riksbanken vad som skulle kunna leda till en större samhällsekonomisk vinst för banken. 

Användning av sedlar och mynt är kostsamt för banken och tenderar att göra betalningarna 

dyrare (Penning och valutapolitik 2008:42). Större användning av kortbetalningar skulle leda 
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till en större vinst för banken. Riksbanken skriver i rapporten att uttagsavgifter för kontanter 

skulle kunna innebära en effektivisering av det svenska betalningssystemet (Penning och 

valutapolitik 2008:41).  

2.4 Utveckling av betalningsinstrumenten  
 
Traditionellt sett utfördes uttag av kontanter över disk, och via klareringsöverenskommelser 

mellan banker. Detta gav kunderna möjlighet att ta ut pengar även i andra konkurrerande 

banker. Under 1970-talet byggdes ett system av uttagsautomater upp för att rationalisera 

uttagstjänsten. Från 1985 fick varje bankkontor äganderätt till sin egen Bankomat 

(ECON:2007:50). De vanligaste betalningsinstrumenten idag är olika former av betalkort och 

elektroniska gireringar. Under de senaste decennierna har pappersbaserade betalningar som 

blankettgireringar, checkar och kassabetalningar i snabb takt ersatts av olika former av 

elektroniska betalningar. Betalningar av räkningar genom Internetbank har ökat från 9 % 1999 

till 59 % 2007. Samtidigt har andelen som brevledes betalar med bank- och postgiro minskat 

från nästan 79 % till 32 % 2007. Vid en internationell jämförelse visade sig att Sverige låg i 

toppen tillsammans med de andra nordiska länderna gällande andelen av elektroniska 

betalningar i förhållande till det totala antalet icke-kontanta transaktionerna (Svenska 

bankföreningen 2007:12).  

2.5 Internetbanker  
 
De svenska bankerna är världsledande när det gäller att erbjuda banktjänster på Internet. I 

jämförelse med andra länder har svenska banker en mycket hög andel internetkunder. Sverige 

tillhör de länder i Europa med högst andel av befolkningen som använder banktjänster via 

Internet. En viktig förklaring till den framträdande positionen är att de svenska bankerna 

sedan mitten av 1990-talet gjort stora satsningar på att utveckla kundvänliga och effektiva 

banktjänster på Internet. En annan viktig förklaring är att en stor andel, drygt 70 %, av de 

svenska hushållen har en dator i hemmet som är ansluten till Internet. Under 1996 lanserades 

de första banktjänsterna på Internet i Sverige. Under de första åren var utbudet av tjänster 

begränsat. Men i takt med att tjänsteutbudet breddats, och antalet datorer i hemmet ökat, har 

kunder ökat exploationsartat. I slutet av år 2006 hade bankerna över 6,5 miljoner 

internetkunder, en del av dessa kunder är dock kund i fler än en bank. Det har visat sig att 

ökandet av Internettjänster har lett fram till att kunderna har fått en bättre överblick över sina 

bankaffärer. Det har också visat sig att bankkunder som övergår till Internet blir mer aktiva, 
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det vill säga att de gör fler bankaffärer. Detta innebär för bankerna att distributionen och 

produktionen av banktjänster kan effektiviseras (Svenska bankföreningen 2007:11). Den 

tekniska utvecklingen för finansiella tjänster har inneburit en ökad konkurrens för banker från 

andra finansiella företag. Banken har kunnat utnyttja den tekniska utvecklingen på 

huvudsakligen fyra olika sätt: 

 

”1) Genom att kunna ta hand om fler kunder 

2) Genom att sänka realkostnaden för hanteringen av betalningar 

3) Genom att minska bankens beroende av att möta kunden i tid och rum 

4) Genom att introducera nya produkter och nya tjänster” (Johansson 2006:91). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att avregleringarna fått en mycket stor betydelse för bankernas 

utveckling främst i form av utländska företags etablering på den svenska bankmarkanden 

samt branschglidningen mellan bank- och försäkringsverksamhet. Dessa förändringar 

tillsammans med den tekniska utvecklingen som banken har genomgått har lett fram till ett 

allt större konkurrensläge på den svenska bankmarknaden (Eriksson 2006:119).   

 
Denna bakgrund har varit en viktig utgångspunkt för att kunna se relationen mellan banker 

och kunder. Den relation som idag finns mellan banker och kunder har framkommit av den 

utveckling som banken har genomgått. Ur kundernas perspektiv har dessa förändringar 

inneburit stora omställningar i sin relation till banken. Från att tidigare ha personlig kontakt 

vid in- och utlåning av pengar har detta kommit att bli digitalt. Detta har gjort att framförallt 

äldre människor har kommit att genomgå stora förändringar och anpassningar till den ”nya 

bank” som finns idag.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
I kapitlet nedan diskuteras de teorier som används som förklaringsmodeller för relationen 
mellan kunder och banker i denna uppsats. Teorier som tas upp är bland annat modernitet, 
förtroende, och expertsystem.  

3.1 Modernitet  
 
Giddens talar om att utvecklandet av moderna sociala institutioner har skapat större 

möjligheter än vad som fanns i de förmoderna samhällena (Giddens 1996:17). Moderniteten 

har till stor del förändrat de mänskliga relationerna i samhället. En viktig aspekt har varit att 

begreppen tid och rum har förändrats. I det moderna samhället är vi inte längre lika beroende 

av dessa två begrepp. Vi kan idag utföra våra tjänster utan att befinna oss på en viss plats 

under en viss tid (Giddens 1996:85). Detta kan ses som ett exempel på den utveckling 

bankvärlden har genomgått. Relationen mellan banker och kunder har förändrats på så sätt att 

den inte längre är beroende av tid och rum. Bankärendena kan idag utföras oavsett tid och rum 

med hjälp av exempelvis Internettjänster.  

 

Inom moderna organisationer finns det en anslutning mellan det lokala och globala på samma 

gång vilket är ett nytt fenomen som växt fram med moderniteten (Giddens 1996:85). 

Användandet av Internet kan ses som ett exempel på detta. Det är ett fenomen där vi befinner 

oss på en lokal nivå samtidigt som vi på en global nivå kan ha kontakt med människor runt 

om i världen  

3.2 Urbäddningsmekanismer  
 
Giddens talar om en sorts urbäddning av sociala system om finns inom moderna institutioner. 

Med urbäddning menas att de ”sociala relationerna lyfts fram ut ur sina lokala interaktions- 

sammanhang och omstruktureras över obegränsade områden av tidrummet”. 

Det finns enligt Giddens två olika urbäddningsmekanismer som till stor del ligger till grund 

för utvecklandet av moderna och sociala institutioner. Dessa två urbäddningsmekanismer är 

symboliska system och expertsystem. Båda dessa system är starkt kopplade till förtroende 

(Giddens 2006:29f). Modernitetens institutioner byggs därför upp genom förtroende. I detta 

fall talar man inte om förtroende till individer utan förtroende till de abstrakta systemen. Ett 
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exempel på ett symboliskt system är pengar. När människor använder sig av monetära medel 

så gör de det under förutsättningen att andra personer som dessa människor aldrig kommer att 

träffa respekterar deras värde. De ger sitt förtroende till ett abstrakt system och litar på att 

deras pengar kommer att hanteras på bästa sätt (Giddens 1996:33).  

3.3 Expertsystem 
 
Expertsystem är den andra urbäddningsmekanismen eftersom detta system, liksom det 

symboliska systemet förskjuter de sociala relationer från det omedelbara sammanhanget enligt 

Giddens. Detta expertsystem bygger på och utvecklar en teknisk kunskap. Experter finns i 

vårt samhälle inom flera olika områden och vi är beroende av dessa hela tiden, dessa experter 

ökar i och med den moderna utvecklingen som sker i samhället. Det blir i och med detta allt 

viktigare att kunna ge sitt förtroende till dessa experter. Detta förtroende förändras i de 

moderna samhällena. I det moderna samhället byts förtroende till individer ut mot förtroende 

till expertsystem, främst till tekniska system (Giddens 1996:35).  

 

Även Luhmann talar om ett nytt sorts förtroende, systemförtroende, som har ägt rum i de 

moderna samhällen. Detta systemförtroende gäller förtroende till myndigheter och experter. 

Han menar att ett systemförtroende är lättare att lära in men är svårare att kontrollera 

(Luhmann 2000:89f). För att kunna kontrollera detta systemförtroende krävs i hög grad 

fackkunskaper. Det är då endast experter på detta område som kan göra denna 

förtroendegranskning. Alla andra måste förlita sig på denna verksamhet (Luhmann 2000:105).  

 

Enligt Hast är det svårt för individer i samhället att sätta sig in i bankens ekonomiska system 

som är en sort av expertsystem (Hast 2006:50). Den snabba utvecklingen på finansmarknaden 

har lett fram till att det uppkommit vissa experter på detta område och förtroende har då 

uppkommit beroende på att de har varit de enda som har haft kunskap om dessa system. Det 

har inte funnits något annat alternativ än att lita på dessa experter (Hast 2006:82).  

 

Giddens (1996), Luhmann (2000) och Hast (2006) talar alla om ett sorts expertsystem när det 

gäller de nya typer av system som har växt fram i det moderna samhället. Dessa expertsystem 

är något man kan koppla till de nya system som idag existerar inom bankvärlden där 

privatpersoner har svårt att sätta sig in i de ekonomiska system och begrepp som växt fram.  
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I vårt moderna samhälle krävs det inte av bankkunderna att de ska sätta sig in i alla system 

som existerar inom bankvärlden. Det enda som krävs är att de har ett förtroende för bankens 

tekniska system för att kunna utföra sina bankärenden.  

3.4 Faktorer som påverkar kunders relation till banken  
 
Vårt ökade teknikanvändande gör att vi skapar ett beroende av och en tillit till vår teknologi 

(Klang 2006:201). Tekniken skapar en tilltro genom att den har en stor vetenskaplig status 

men den har också en tendens till att verka väldigt komplex. Detta gör att allmänheten tar 

hjälp av experter, dessa agerar som tolkar mellan oss och teknologin. Dessa tolkar informerar 

och förklarar men det ligger inte i dessa experters intresse att privatpersoner ska förstå dessa 

system. Många människor accepterar experternas utlåtande och väljer att inte ifrågasätta deras 

information (Klang 2006:215ff).  

 

En annan viktig utgångspunkt är här de könsteoretiska perspektiven. Under 1960-talet började 

kvinnor förvärvsarbeta alltmer. Trots detta så bestod familjer oftast av kvinnor som var 

hemarbetande och män som var huvudförsörjare för hela familjen. Mannen och kvinnan var 

tilldelade olika roller i familjen. Kvinnan hade en ”expressiv” roll i familjen där hon antogs 

tillfredställa familjemedlemmarnas emotionella behov medan mannens roll tillhörde den mer 

”instrumentella ”där huvuduppgift var att försörja familjen och sköta kontakter med 

omvärlden (Roman 2002:48). Männens förvärvsarbete var avlönat medan kvinnans arbete 

hörde till det oavlönade (Roman 2002:50). Begreppet patriarkat infördes och definierades som 

”en uppsättning relationer mellan män som har en materiell grund och som gör det möjligt för 

dem att behärska kvinnorna” av Hartmann. Hon påpekade också att kvinnors arbete i hemmet 

gör dem ekonomiskt beroende av sina män eftersom de på så sätt inte kan ta något eget 

förvärvsarbete (Roman 2002:54). Relativt ny forskning visar att det finns stora variationer i 

hushållsfördelningen även om bilden av att kvinnor genomsnittligt gör betydligt mer 

hushållsarbete än männen bekräftas. I nio av tio fall gör kvinnan mer eller mycket mer 

hushållsarbete av dem som lever i en parrelation i Sverige (Roman 2002:58). Det finns flera 

faktorer som påverkar hur arbetsfördelningen i hushållsarbetet ser ut. Forskning visar att en av 

faktorerna som spelar in i fördelningen av hushållsarbetet är utbildning (Roman 2002:59).  
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4 Metod 
 
Nästkommande kapitel behandlar undersökningens metodologiska överväganden. I kapitlet 
ingår avsnitt om uppsatsens metod samt undersökningens tillvägagångssätt, konstruktion och 
urval.  

4.1 Val av ämne  
 
Anledningen till att jag började intressera mig för detta område med banken och deras 

verksamhet var att det fanns ett uppdrag hos Studenter i regionen från Nordea gällande vilka 

tjänster som människor använder sig av när de går till banken och varför de använder sig av 

dessa tjänster. Detta gjorde mig intresserad och i takt med införskaffande av material föll 

perspektiven på plats. Det bör kommenteras att jag aldrig känt mig pressad av banken att få 

fram en undersökning som de är intresserade av. De har hela tiden sagt att jag får utgå ifrån 

mina synvinklar och koppla det till mitt ämne. Det har varit en tillgång att ha en 

kontaktperson på banken då jag kommit nära inpå bankens arbete och på så sätt kunnat få nya 

idéer och infallsvinklar. Det bör också nämnas att jag inte hade några tidigare kunskaper om 

banken och deras arbete.  

4.2 Metodval   
 

Undersökningen baseras på en kvantitativ metod där en enkätundersökning har gjorts. Till en 

början funderade jag på användning av en kvalitativ metod genom samtalsintervjuer men när 

jag började konstruera frågor så upptäckte jag att intervjupersonerna inte skulle kunna 

representera min urvalsgrupp. Detta på grund av att det skulle bli ett få antal intervjuer vilket 

inte skulle spegla hela bilden över exempelvis vilka banktjänster som bankkunderna använde 

sig av. Detta gjorde att jag tillslut bestämde mig för en kvantitativ metod och att jag därefter 

skulle kunna komplettera med samtalsintervjuer om detta behövdes. Detta valde jag i ett 

senare skede att inte göra då jag fick fram ett stort material och flera intressanta samband från 

enkätundersökningen.  

4.3 Enkätkonstruktionen  
 
Jag har i denna enkätundersökning valt att arbeta med slutna frågor där jag på förhand ger 

olika svarsalternativ att välja mellan. Detta gör att det finns en säkerhet att registrera rätt 

svarsalternativ när jag kodar in resultaten och dessutom är dessa frågor ofta lätta att besvara. 

Detta leder till att svarsantalet syftar till att öka. En nackdel med denna typ av frågor är att 
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enkätkonstruktören kan missa svarsalternativ som svarspersonen anser vara de riktiga 

(Eliasson 2006:37). En nackdel med enkätundersökningar är att det kan vara svårt för alla 

människor att fylla i en enkät, detta gör att enkätundersökningar endast riktar sig till en viss 

typ av människor och det finns också en risk att missförstånd sker. Ett exempel som visar att 

alla människor inte kan fylla i en enkät är att vissa människor har problem med synen och kan 

därför inte delta i undersökningen. Detta är något som jag märkte av i min undersökning då en 

del människor var tvungna att avböja på grund av synsvårigheter. Det bästa med kvantitativ 

metod är att resultatet kan redovisas på ett säkert och strukturerat sätt (Eliasson 2006:30f).  

 
Utgångspunkterna för undersökningen var att få fram vad människor har för relation till 

banken och dess verksamhet samt vilka tjänster de använder sig av och vilket förtroende de 

har till dessa. Detta gjorde att enkätundersökningen i huvudsak byggdes upp av två delar. I 

den första delen är frågorna inriktade på människors kunskap till banken och ekonomiska 

system och begrepp. Den andra delen är inriktad på vilka banktjänster som människor 

använder sig av och vilket förtroende som finns till dessa. Bakgrundsvariabler som kön, 

ekonomisk inkomst och ålder har undersökts för att se om det finns några skillnader. För att 

mätning av de olika inkomstnivåerna har Riksdagens och OECD:s riktlinjer använts 

(http://www.socsam.finspong.se).  

4.4 Undersökningens urval  
 

Urvalsgruppen för undersökningen har varit bankkunder som besökt Nordeas två bankkontor i 

Växjö, antingen för kassaservice eller för besök hos rådgivare. Jag vill här poängtera att inte 

ingen statistik har förts över vilka som var bankkunder hos Nordea. Det kan också ha funnits 

bankkunder i urvalsgruppen som varit kund hos flera banker. Eftersom banken inte har någon 

möjlighet att lämna ut uppgifter om deras kunder till mig på grund av sekretessbelagda skäl 

fick jag ta kontakt med kunderna när det kom in på bankkontoret. Jag har frågat alla 

människor som har kommit in på dessa bankkontor om de har möjlighet att fylla i enkäten. 

Urvalet som användes blev på så vis ett icke-sannolikhets urval, det vill säga att vi inte vet 

något om vilken sannolikhet varje individ har att komma med i stickprovet. Detta gör att det 

är svårt att säga något om en större folksamling än de tillfrågade (Eliasson 2006:51). Jag är 

medveten att de resultat jag har fått fram gällande de tjänster som människor använder sig av 

inte kan ge en representativ bild av hur det generellt ser ut. Det har också varit viktigt att vara 
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på plats för att garantera svarspersonernas anonymitet och att enkäterna behandlas med största 

säkerhet (Eliasson 2006:42).  

4.5 Enkätundersökningen 
 

Det äldre bankkontoret besökte jag den 5:e december (kl. 10-12) samt den 10:e december 

(kl.12-15) 2008. Detta bankkontor har sex stycken kundtjänstkassor som tar emot kunder, det 

är dock inte alltid alla dessa är öppna samtidigt. Det finns en lång rad med sittplatser där 

människor kan sitta medan de väntar. Öppettiderna på detta bankkontor är 10-15 måndag, 

tisdag, onsdag och fredag samt 10-17.30 på torsdagar. Det nyare bankkontoret var jag på den 

8:e december (kl. 14-16.30). Detta var mindre än det tidigare och hade en mer öppnare 

planlösning med tre stycken kundtjänstkassor. På detta kontor var vänteplatserna uppbyggda 

på ett annorlunda sätt, det fanns en stor soffa med två soffbord där bankbesökarna kunde sitta 

ner och vänta. Öppettiderna på detta kontor var 10-17.30 alla dagar utom fredagar då de hade 

öppet 10-15. Det var lite människor i rörelse på detta nyare bankkontor i jämförelse med det 

äldre bankkontoret. Detta kan ha sin förklaring i att det var relativt nyöppnat (september 

2008). Jag valde att använda mig av båda bankkontoren i undersökningen för att få med så 

många olika typer av människor som möjligt samt att det fanns skillnader i öppettiderna. Till 

en början hade jag tänkt fördela tiden lika på de båda bankkontoren, men efter första besöket 

så insåg jag att det skulle bli alltför tidskrävande då genomströmningen av människor på det 

nya kontoret var liten.  

 

Enkätundersökningen (se bilaga 1) baserades på 100 stycken enkäter som har delats ut på 

dessa två olika bankkontor i Växjö vid tre olika tillfällen. Av dessa 100 stycken enkäter som 

kom in så var det 6 stycken där det fattades en hel sida (enkäten bestod av tre sidor) som 

bedömdes som externt bortfall och dessa användes inte i undersökningen. Av de 94 stycken 

enkäter som samlades in fanns det ett visst internt bortfall. Detta var dock inte stort förutom 

på frågan ”Varför tror du i allmänhet människor inte använder sig av de tekniska tjänster 

(Internettjänster, telefontjänster, bankomat och kortbetalningar) som banken erbjuder? 

Denna fråga hade 13 stycken bortfall vilket kan ha sin förklaring i att människor inte vill eller 

kan svara på denna fråga eftersom de inte rör dem själva. I efterhand så skulle jag inte ha tagit 

med denna fråga eftersom att det finns en svårighet att svara för någon annan än sig själv. Jag 

valde själv att vara på plats för att dela ut enkäterna för att motverka internt bortfall då frågor 

kunde ställas direkt till mig om enkätens frågor. Slutligen vill jag kommentera att jag är 
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medveten om att de resultat jag fått fram från undersökningen endast består av människor som 

besökt dessa bankkontor. Detta leder till att jag inte kan ge någon representativ bild av vilka 

tjänster människor använder sig av i det stora hela. Jag är också medveten om att det är 

människors egna upplevda kunskap om de frågor de besvarar. Detta betyder att dessa svar inte 

behöver vara så som dessa människors ”riktiga” kunskap är.  

4.6 Bearbetning av insamlat material  
 
För att bearbeta det insamlade materialet användes statistikprogrammet SPSS. En bivariat 

analys har gjorts där utgångspunkten är två variabler, den ena är beroende och den andra 

oberoende. Dessa två variabler matchas sedan mot varandra för att få fram om det finns något 

samband mellan dessa två variabler (Rosengren m.fl. 2002:245). Det som mäter den 

statistiska signifikansen är ett chi2-test, detta värde avgör sedan om det finns ett samband eller 

inte. ett signifikant samband kan ses om chi2-värdet är mindre än 5. Storleken på det 

insamlade materialet har en betydelse för signifikanta samband. Ju större det insamlade 

materialet är ju större är chansen att hitta signifikanta samband (Eliasson 2006: 114). I min 

undersökning har jag kunnat hitta flera intressanta samband som kan ses i resultatdelen. I 

analysdel har jag dock inte kunnat analysera resultatet att låginkomsttagare i mindre 

utsträckning än medel- och höginkomsttagare använder sig av Internettjänster samt att de har 

en större kunskap om banker och deras verksamhet än de övriga två grupperna. Jag har i 

denna analys utgått från min egen förklaring på detta resultat.  
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5 Resultat och analys 
 
I följande kapitel redovisas undersökningens resultat samt ges en analys av dessa resultat.  
 
Av de 94 stycken svarande i undersökningen är 50 stycken män och 44 stycken kvinnor (se 

bilaga 17). 28 stycken svarade att de har en inkomst på 0-167 200 kr/år, 36 stycken har en 

inkomst på 167 300-271 400 kr/år och 28 stycken har en inkomst på 271 500 kr/år < (se 

bilaga 18). På frågan om taxerad förmögenhet svarade 28 stycken att de har det och 63 

stycken att de inte har det (se bilaga 19). Indelningen av åldrar har skett i tre olika kategorier 

65-89 år pensionärer, 31-64 år medelålders samt 18-30 år unga. Av de svarande tillhör 29 

stycken pensionärer, 52 stycken medelålders och 12 stycken tillhör kategorin unga vilket kan 

ses i diagram 1.  

 

5.1 Kunskap om banker och ekonomi 

Resultat av kunskap om banker och ekonomi  
 
37 stycken svarade att de har mycket bra eller bra kunskap om banker och deras ekonomiska 

verksamhet (se bilaga 3). Av antalet svarande ansåg 57 stycken att deras kunskap om banken 

var mindre bra eller dålig, vilket resulterar i att kunskapen om banker och deras ekonomiska 

verksamhet var mindre bra bland svarspersonerna. Däremot svarar hela 57 stycken att de är 

mycket intresserade eller intresserade av ekonomiska system och begrepp (se bilaga 2), vilket 

kan ses som positivt. 36 stycken svarade att de inte är intresserade eller inte alls intresserade. 

Undersökningen visar att det finns ett stort intresse av ekonomiska system och begrepp. På 

frågan hur insatta de är i sin egen ekonomi svarade, 48 stycken att de var mycket insatta i sin 

egen ekonomi (se bilaga 4). Ganska insatta var 42 stycken av de tillfrågade och endast 4 

stycken svarade att de inte alls var insatta i sin egen ekonomi. Kunskapen om hur lån och 

räntor styrs visade sig vara sådär (se bilaga 5). 48 stycken svarade alternativen mycket bra 

kunskap eller bra kunskap på frågan om vilken kunskap de hade om hur lån och räntor styrs, 

medan 46 stycken svarade alternativen mindre bra eller dålig.  
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Kunskapen om vilka regleringar banker arbetar utifrån visade sig vara låg (se bilaga 6). En 

stor andel av de svarande, 82 stycken hade liten eller ingen kunskap om vilka villkor banker 

arbetar med utifrån regleringar som visas i diagram 2. På denna fråga svarade endast 10 

stycken att de hade mycket stor eller stor kunskap om vilka villkor som banker arbetade med 

utifrån regleringar.  

Analys av kunskap om banker och ekonomi  
 
Att kunskapen om banker och deras verksamhet var relativt låg samt att kunskapen om hur 

bankerna styrs utifrån regleringar var låg visar att kunder har en liten kunskap om hur banker 

arbetar och vilka villkor de har. En förklaring till detta kan vara att i det moderna samhället 

behöver kunder inte sätta sig in i banker och deras system. Det som krävs av kunderna är att 

de har ett förtroende till banker och deras experter (Giddens1996, Luhmann 2000 och Hast 

2006). Eftersom kunskapen om banker inte var så stor hos svarspersonerna i denna 

undersökning är min egen tolkning av detta att kunderna har ett stort systemförtroende till 

banker. Undersökningen visar att många är insatta i sin egen ekonomi. Detta blir något 

komplicerat eftersom att banker påverkar kundernas egen ekonomi och när de inte har 

kunskap om banker så är det svårt att vara insatt i sin egen ekonomi. Intresset för ekonomiska 

system och begrepp visar sig vara stort hos svarspersonerna vilket är viktigt när det gäller 

kunders egna intressen. Det framkommer att banker har egna intressen där svåra situationer 

uppstår gentemot kunder (se inledning). Det har visat sig att det är svårt för privatpersoner att 

sätta sig in i banker och deras system (Hast 2006:50). Min slutsats av detta är att det blir allt 

viktigare för kunder att sätta sig in banker och ekonomiska system/begrepp för att skaffa sig 

överblick om vad som händer med deras pengar.  
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5.2 Användning av banktjänster och förtroende till dessa  

Resultat av användning av banktjänster och förtroende till dessa  
 
41 stycken av svarspersonerna angav att de använde sig av Internettjänster i hög eller mycket 

hög utsträckning (se bilaga 7). Av svarspersonerna använde 4 stycken inte Internettjänster i så 

stor utsträckning eller i liten utsträckning. 48 stycken svarade att de inte använde 

Internettjänster överhuvudtaget. Andelen svarspersoner som använde sig av telefontjänster i 

hög eller mycket hög utsträckning visade sig vara låg, endast 9 stycken av de tillfrågade (se 

bilaga 8). Av de svarande använde 38 stycken inte telefontjänster i så stor utsträckning eller 

liten utsträckning. De som inte använde sig av telefontjänster överhuvudtaget var 45 stycken. 

Antalet som använde sig av rådgivare i hög eller mycket hög utsträckning var 12 stycken (se 

bilaga 9). Däremot var de som inte använde sig av rådgivare i så stor utsträckning eller i liten 

utsträckning hela 48 stycken samt de som inte använde sig av någon rådgivare alls 33 stycken. 

Resultaten visar att telefontjänster och besök hos rådgivare inte användes i hög eller mycket 

hög utsträckning. Användandet av kassaservice i hög eller mycket hög utsträckning var 32 

stycken bland de svarande (se bilaga 10). De som inte använde sig av kassaservice i så stor 

utsträckning eller liten utsträckning var 48 stycken. 12 stycken svarade att de inte använde sig 

alls utav tjänsten kassaservice. En stor andel av de svarande använde Bankomat i hög eller 

mycket hög utsträckning, 57 stycken (se bilaga 11). De som inte använde Bankomat i så stor 

utsträckning eller liten utsträckning var 20 stycken och de som svarade att de inte använde sig 

av Bankomat alls var 15 stycken. Andelen som använde kortbetalningar i hög eller mycket 

hög utsträckning var 54 stycken (se bilaga 12). 21 stycken av de svarande angav att de inte 

använde kortbetalningar i så stor utsträckning eller i liten utsträckning. De som uppger att de 

inte använde kortbetalningar överhuvudtaget var 18 stycken. Undersökningen visar att 

Bankomat och kortbetalningar var de banktjänster som störst antal svarspersoner använde sig 

av i hög eller mycket hög utsträckning. 86 stycken angav alternativen säkra eller mycket säkra 

angående hur de uppfattar banktjänsterna (se bilaga 13). Endast 7 stycken svarade att de 

uppfattar banktjänsterna osäkra eller mycket osäkra. Detta innebär att nästan alla 

svarspersoner anger att banktjänsterna är säkra eller mycket säkra.  
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Nej, det 
gör jag 
inte

Ja, det 
gör jag

Diagram 3: Använder du dig av Internettjänster?

 
På frågan om användandet av Internettjänster svarade 45 stycken att de använder sig av 

Internettjänster medan 49 stycken svarade att de inte använder sig av denna tjänst (se bilaga 

14). På följande fråga om varför de inte använder sig av Internettjänster svarade störst andel 

att de inte litar på tekniken, 21 stycken (se bilaga 15). Därefter att det är svårt att sätta sig in i 

dessa system med 14 stycken. 7 stycken svarade att de är rädda för att dessa tjänster inte ska 

fungera och 5 stycken svarade att de inte förstår hur dessa tjänster fungerar. På frågan om vad 

svarspersonerna tror är största anledningen till att människor inte använder sig av tekniska 

tjänster så svarade störst andel, 33 stycken att de inte litar på tekniken, därefter svarade 27 

stycken alternativet att det är svårt att sätta sig in i dessa system (se bilaga 16). 15 stycken 

svarade alternativet att inte förstår hur dessa tjänster fungerar och 6 stycken svarade 

alternativet att är rädda för att dessa tjänster inte fungerar. Resultatet som framkommer visar 

att nästan lika många som använder sig av Internettjänster väljer att inte använda sig inte av 

denna tjänst. I undersökningen som har genomförs kan man se att ett stort antal av 

svarspersonerna inte använder sig av Internettjänster därför att de till största del inte litar på 

tekniken. 

Analys av användning av banktjänster och förtroende till dessa  
 
Bankomat och kortbetalningar var de banktjänster som användes i störst utsträckning av 

svarspersonerna vilket kan ses som att människor i det moderna samhället har ett starkt 

systemförtroende till dessa typer av tekniska tjänster (Giddens 10996:35). Människor har 

accepterat och anpassat sig till dessa tekniska tjänster. Däremot när det gäller Internettjänster 

så visar undersökningen att ett stort antal människor är tveksamma till dessa tjänster. Det 

framkommer också att den största anledningen till att de inte använder sig av Internettjänster 

är att de inte litar på tekniken (Klang 2006:215ff). Resultatet visar dessutom att det är relativt 

vanligt att utföra ett kassaärende på ett bankkontor. Varför har vissa av svarspersonerna inget 

förtroende för Internettjänster? Det finns flera olika förklaringar till detta. En förklaring till att 

många människor har svårt att ge sitt förtroende till Internettjänster är den tradition som varit 
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inom banken. Bankerna har genomgått en utveckling som har förändrat förutsättningarna för 

deras kunder (se bakgrund). Förtroende var tidigare uppbyggt mellan personer vilket har 

ändrats till att idag vara uppbyggt på ett förtroende till tekniken (Giddens 1996:35). Detta är 

en stor omställning och har gjort att många människor har svårt att acceptera Internettjänster.  

5.3 Män och kvinnors relation till banken  

Resultat av män och kvinnors relation till banken  
 
Ett resultat som kommer fram är att det finns ett samband mellan intresse av ekonomiska 

system och begrepp och kön. Av andelen som svarar att de är intresserade eller mycket 

intresserade är 37 stycken män och 20 stycken kvinnor (se bilaga 21). Av dem som svarade att 

de inte är intresserade eller inte alls intresserade är de flesta kvinnor, 23 stycken och endast 13 

stycken män. Ett annat intressant resultat som framkommit är kunskapen om hur lån och 

räntor styrs.  

Tabell 1: Män och kvinnors kunskap om hur lån och räntor styrs

33 15 48
35,1% 16,0% 51,1%

17 29 46
18,1% 30,9% 48,9%

50 44 94
53,2% 46,8% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

mycket bra, bra

mindre bra, dålig

Kunskap  om hur lån
och räntor styrs

Total

Man Kvinna
Kön

Total

 
I tabell 1 kan vi se att en stor andel av männen, 33 stycken anser att de har mycket bra eller 

bra kunskap om hur lån och räntor styrs. Endast 15 stycken av kvinnorna svarar samma 

alternativ på denna fråga. Av dem som svarar alternativen mindre bra eller dålig på denna 

fråga är 29 stycken kvinnor och 17 stycken män. Signifikansnivån visar att det finns ett 

samband mellan dessa två variabler, siffran för signifikans är i detta fall 0,02.  

Analys av män och kvinnors relation till banken 
 
Detta resultat har sin förklaring i att männen har ett större intresse av ekonomiska system och 

begrepp än vad kvinnor har (se resultat ovan) och på så sätt skaffat sig en större kunskap om 

hur lån och räntor styrs. En annan förklaring till detta resultat kan vara att männen i det 

traditionella samhället hade ansvar för ekonomin och försörjning av hela familjen (Roman 

2002:48). Männen förvärvsarbetade medan kvinnorna utförde oavlönat hemarbete (Roman 

2002:50). Denna bakgrund kan idag ligga till grund för att männen anser sig ha en större 
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kunskap om hur lån och räntor styrs samt mer intresserade av ekonomiska system och 

begrepp.  

5.4 Låg-, medel- och höginkomsttagares relation till banken   

Resultat av låg-, medel- och höginkomsttagares relation till banken   
 

Ett samband har upptäckts mellan att medel- och höginkomsttagare i större utsträckning än 

låginkomsttagare har mindre bra eller dålig kunskap om banker och deras ekonomiska 

verksamhet. Som vi kan se i tabell 2 svarade 25 stycken av medelinkomsttagare att de har 

mindre bra eller dålig kunskap, av höginkomsttagare var denna siffra 17 stycken. De som är 

låginkomsttagare har däremot svarat lika många på båda alternativen, mycket bra/bra och 

mindre bra/dålig, 14 stycken. Undersökningen visar att de som anser sig har störst kunskap 

om banken och deras verksamhet är låginkomsttagare. Chi2-värdet för denna korstabell är 

0,286, vilket visar ett svagt samband. 

Tabell 2: Kunskap om banken och dess verksamhet utifrån inkomst

14 11 11 36
15,2% 12,0% 12,0% 39,1%

14 25 17 56
15,2% 27,2% 18,5% 60,9%

28 36 28 92
30,4% 39,1% 30,4% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

mycket bra, bra

mindre bra, dålig

Kunskap om banken och
dess verksamhet

Total

0-167200
167300-2

71400 271500 <

Inkomst/år

Total

 
Ett annat intressant samband som kom fram var när det gäller användandet av tjänster. I dessa 

tabeller kan man se att det är minst andel som svarat att de använder Internettjänster i hög 

eller mycket hög utsträckning bland dem som har lägst inkomst, 9 stycken (se bilaga 22). För 

medel- och höginkomsttagare var antalet 16 stycken för båda dessa grupper. Resultatet visar 

också att av dem som svarat alternativet inte alls är antalet högst bland dem som har lägst 

inkomst, 18 stycken och störst bland dem som tjänar mest, 11 stycken. Det finns också en viss 

skillnad vid kassaservice. De svarande med lägst inkomst visar sig ha störst användande av 

tjänsten kassaservice (se bilaga 23). Detta antal är 14 stycken som kan jämföras med 

höginkomsttagarnas antal som är 4 stycken. De bygger ett större förtroende till kassaservicen 

där det finns ett personligt förtroende än till den tekniska tjänsten som bygger på ett 

systemförtroende.  
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Analys av låg-, medel- och höginkomsttagares relation till banken  
 
Slutsatsen som dras av dessa resultat är att låginkomsttagare använder kassaservice i större 

utsträckning än medel- och höginkomsttagare och även att låginkomsttagare är mer tveksam 

till Internettjänster än vad medel- och höginkomsttagare är. Resultatet visar också att 

kunskapen om banker och ekonomiska verksamheter är som störst hos låginkomsttagare och 

sämre hos medel- och höginkomsttagare. Detta visar motsatsen av det antagande som var 

utgångspunkten från början. Antagandet var att de som tjänar mest har störst kunskap om 

banker eftersom att de använder banker i större utsträckning än de som tjänar mindre. 

Detta beskriver också Johansson i tidigare forskning. På grund av detta felaktiga antagande 

har inte detta resultat kunnat analyseras vidare. Min egen tolkning av detta resultat är att 

låginkomsttagarna är mer försiktiga och ”rädda” om sina pengar. Enligt undersökningen har 

de en stor kunskap om banker och deras verksamhet eftersom att deras förtroende annars 

skulle vara lågt för banker. De har också sämre förtroende till Internettjänster och större 

förtroende till kassaservice (personligt förtroende) än vad de övriga grupperna har(Giddens 

2006:29f).  

5.5 Unga, medelålders och pensionärers relation till banken  

Resultat av unga, medelålders och pensionärers relation till banken  
 
Dessa resultat pekar på att unga människor, som besvarat dessa frågor, inte är speciellt 

intresserade av ekonomiska system och begrepp (se bilaga 24). Endast 3 stycken svarade 

alternativen intresserad eller mycket intresserad. På frågan om kunskap om banker och deras 

verksamhet svarar enbart 3 stycken av de unga alternativen mycket bra eller bra (se bilaga 

25). Gruppen pensionärer anser sig däremot ha god kunskap om banker och deras ekonomiska 

verksamhet. Hela 18 stycken anser att de har mycket bra eller bra kunskap om banker och 

deras ekonomiska verksamhet. Av gruppen medelålders som har mycket bra eller bra kunskap 

är antalet relativt låg med tanke på att 37 stycken svarat alternativen mindre bra eller dålig.  
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Tabell 3: Användning av Internettjänster beroende på ålder

7 27 11 45
7,5% 29,0% 11,8% 48,4%

22 25 1 48
23,7% 26,9% 1,1% 51,6%

29 52 12 93
31,2% 55,9% 12,9% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Ja, det gör jag

Nej, det gör jag inte

Använder du dig av
Internettjänster?

Total

pensionär medelålders unga
Ålderskategorier

Total

 
I tabell 3 kan vi se att pensionärer är de som använder sig av Internettjänster minst, endast 7 

stycken. Vi kan också se att unga är en grupp som använder Internettjänster i stor 

utsträckning, 11 stycken. Sambandet mellan ålder och användning av Internettjänster visar sig 

vara starkt i och med ett chi2-värde som visar på 0,000, vilket är det starkaste samband som 

kan visas.  

Analys av unga, medelålders och pensionärers relation till banken  
 
En förklaring till att gruppen pensionärer har en större kunskap om banker och inte använder 

sig av Internettjänster i lika stor utsträckning som de yngre människorna är att de inte i lika 

hög grad är beroende av tid (Giddens 1996:85). Bankkontoren har begränsade öppettider 

vilket leder fram till att alla, exempelvis de som arbetar, inte kan anpassa sig efter dessa 

öppettider utan behöver uträtta sina banktjänster oberoende tid och rum och då passar Internet 

bra. Detta leder också till att de inte behöver sätta sig in i bankernas system i lika stor 

utsträckning, utan väljer att använda sig i högre grad av de tekniska tjänsterna (Giddens 

1996:85). Resultaten visar att unga människor som inte har så stor kunskap om banker och 

deras verksamheter använder sig av Internettjänster i stor utsträckning. Min egen slutsats av 

detta är att denna grupp har byggt upp ett starkt systemförtroende till de tekniska tjänsterna. 

Det är lättare för denna grupp att acceptera exempelvis Internettjänster eftersom att denna 

grupp inte varit med i de förändringar som de äldre kunderna genomgått (se bakgrund). 

5.6 Sammanfattning av resultat  
 
Resultaten av undersökningen visar att svarspersonerna har mindre bra kunskap om banken 

och deras verksamhet samt hur banker styrs utifrån de regleringar som finns. Däremot visar 

resultaten att många är intresserade av ekonomiska system och begrepp samt är insatta i sin 

egen ekonomi. Bankomat samt kortbetalningar visade sig vara det vanligaste sättet för 

svarspersonerna att utföra sina banktjänster på. Enligt svarspersonerna så använde de sig inte 
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av telefontjänster eller besök hos rådgivare i någon större utsträckning. Användandet av 

kassaservice visade sig vara relativt stort i undersökningen. När det gäller Internettjänster, 

som är den nyaste banktjänsten, var det ungefär lika många som använde sig av denna tjänst 

som inte använde sig av denna tjänst. Det framkom också att största anledningen till att 

svarspersonerna valde att inte använda sig av Internettjänster var att de inte litade på tekniken.  

En stor andel av svarspersonerna svarade även att de tjänster som banker erbjöd var säkra 

eller mycket säkra.  

 
Undersökningen visade att det fanns skillnader i svarspersonernas relation till banken utifrån 

kön, inkomst/år och ålder. När det gällde män och kvinnors relation till banken visade sig att 

män i högre grad än kvinnor svarade att de har bra eller mycket bra kunskap om hur lån och 

räntor styrs. De visade sig också att andelen män som var intresserade eller mycket 

intresserade av ekonomiska system och begrepp var större än andelen kvinnor som svarade 

dessa alternativ. I undersökningen framkom samband mellan inkomst/år och kunskap om 

banken och deras verksamhet. Det visade sig att medel- och höginkomsttagare har mindre 

kunskap om banker och deras verksamheter medan låginkomsttagare visade sig ha en större 

kunskap om detta. Ålder visade sig vara en avgörande faktor när det gällde vilket intresse av 

ekonomiska system och begrepp som fanns. Det framkom i studien att gruppen unga inte var 

intresserade av ekonomiska system eller begrepp. Kunskapen visade sig inte heller vara så 

stor gällande banken och deras verksamhet bland unga. Däremot visade resultatet att 

pensionärer var en grupp som ansågs ha en stor kunskap om banken och deras verksamhet.  
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6 Slutdiskussion 
 
I detta avslutande kapitel följer egna kommentarer och slutsatser kring resultaten. I sista 
avsnittet föreslås utgångspunkter för vidare forskning inom detta ämne.  

6.1 Personliga reflektioner  
 
Människors kunskaper till banker tenderar att bli allt sämre i och med att det inte längre krävs 

någon kunskap om banker och deras verksamhet för att utföra sina bankärenden. 

Expertsystemen pekar också på att det blir allt svårare för människor att sätta sig in i dessa 

system som finns i de moderna samhällena. Människor ifrågasätter inte de expertsystem som 

finns utan följer experternas råd. Det är viktigt att ha inblick i hur banker och de ekonomiska 

systemen fungerar eftersom att detta påverkar kundernas egen ekonomi. Utvecklingen av 

bankers tekniska tjänster har lett fram till att kunderna fått allt fler valmöjligheter när det 

gäller banktjänster. Detta leder till att kunderna själva har ett större ansvar att själva sköta sina 

bankaffärer, vilket gör att det krävs en finansiell kunskap om hur dessa system fungerar.  

 

Utvecklingen inom bankvärlden har en stor teknologisk framfart liksom samhället i övrigt. 

Bankerna strävar efter att kunderna ska använda sig av de tekniska tjänsterna i allt större 

utsträckning eftersom att det är de mest kostnadseffektiva systemen för dem. Undersökningen 

visar att alla människor inte accepterar detta. Detta gäller exempelvis Internettjänster där 

hälften av antalet svarande inte använder sig av dessa, därför att de saknar förtroende för 

dessa tjänster. Detta blir ett problem för banken som modern organisation som eftersträvar 

effektivare system. Om banken ska uppnå sina mål krävs fortfarande arbete med att dessa 

människor för att skapa förtroende till de tekniska systemen, framförallt Internettjänster. 

Undersökningens resultat visar också på skillnader mellan olika grupper i samhället vilket 

tyder på att bankens moderna system passar olika grupper av människor.  
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Slutsatser  

 
 
I figur 2 kan vi se att alla dessa tre grupper har olika intressen som styr och olika 

förutsättningar och förväntningar som de arbetar efter. Dessa grupper ska se över hur de kan 

arbeta med sin grupps intresse på bästa sätt. Undersökningen har visat att kunder har en 

relativt svag position i jämförelse med de andra två grupperna vilket innebär att denna grupp 

bör arbeta mer för att se över deras intresse. Ett sätt att stärka sin position är att skaffa mer 

kunskap om de andra grupperna. Banker har sina mål som vinstdrivande företag och de 

reglerande myndigheterna ser till att den samhällsekonomiska vinsten ska bli så stor som 

möjligt. Min tolkning är att det till största del är kunderna själva som får se till sina intressen.  

Detta betyder att och det blir viktigt för kunderna att själva ha kunskap om hur banker och 

deras arbete fungerar. En annan viktig slutsats är att kunders relation till banken till stor del 

bygger på relationen mellan förtroende och kunskap. Det har framkommit att dessa i hög grad 

baseras på varandra när det gäller vilket förtroende kunder har till banken. Ju högre kunskap 

kunder har till banken ju sämre förtroende har de till Internettjänster. De som använder 

Internettjänster i stor utsträckning har däremot liten kunskap om banken och deras 

verksamhet.  

 

 

 
 

 25



6.2 Vidare forskning 
 

Resultaten som framkommit visar att det finns skillnader mellan olika grupper, kön, 

inkomst/år och ålder. Enkätundersökningen har endast varit baserad på hur grupperna själva 

uppfattar sin relation till banken. I vidare forskning skulle utgångspunkten kunna vara att ta 

reda på hur den faktiska kunskapen ser ut om exempelvis män och kvinnors kunskap om hur 

lån och räntor styrs. Direkta kunskapsfrågor skulle ställas för att ta reda på om dessa 

skillnader finns som denna undersökning antyder. I denna undersökning har det också kommit 

fram att det finns skillnader mellan grupperna angående vilka tjänster man använder sig av. 

Vissa grupper litar på de tekniska tjänsterna som banker erbjuder som Internettjänster och 

vissa gör det inte. Detta är något som man skulle kunna gå vidare med och göra en mer 

omfattande studie av.  

 

Det som krävs från bankernas sida för att få de här nya systemen att fungera är att försöka 

hitta lösningar på hur man skulle kunna få dem som inte i litar på tekniken att göra det. Enligt 

undersökningen är att de inte litar på tekniken den främsta anledningen till att de inte 

använder sig av tekniska tjänster, så som Internettjänster. En studie utifrån detta perspektiv 

skulle kunna göras för att få fram olika anledningar till varför kunderna inte litar på den 

teknik som banken erbjuder samt hur bankerna skulle kunna förbättra den teknik som de 

använder sig av idag. Man skulle från bankens sida också kunna jobba mer med att få de 

grupper som inte kommit in i dessa nya system att göra det. Vidare skulle också vara 

intressant att se om alla kunder behandlas lika eller om det finns skillnader beroende av vilken 

kundkategori som man tillhör. Hur ser bemötandet ut från bankpersonalens sida när det gäller 

kön, ekonomisk inkomst och ålder. Kan man urskilja några skillnader?   

 

En annan intressant utgångspunkt för vidare forskning skulle vara att ta reda på vad det är 

som påverkar kundernas förtroende till bankerna. I denna uppsats har kunskap kunnat ses som 

en viktig grundsten för att bygga förtroende. Finns det andra faktorer som också har en viktig 

betydelse? I sådana fall vilka?  

 

 

 
 
 

 26



7 Litteraturförteckning  
 
Böcker: 
 

Dag Yildiz, Sussi & Eriksson, Kent (2006) ”Kulturell mångfald på marknaden” i Utveckling 

av kundrelationer i bank- och finansmarknader, Kent Eriksson (red.), Lund, Studentlitteratur 

 

Eliasson, Annika (2006) Kvantitativ metod från början, Lund, Studentlitteratur 

 

Eriksson, Kent (2006) ”Gränssnittet mellan bank och kund” i Utveckling av kundrelationer i 

bank- och finansmarknader, Kent Eriksson (red.), Lund, Studentlitteratur  

 

Eriksson, Kent & Nilsson, David (2006) ”Betydelsen av erfarenhet av finansiella tjänster och 

Internet för Internetbanksanvändandet” i Utveckling av kundrelationer i bank- och 

finansmarknader, Kent Eriksson (red.), Lund, Studentlitteratur  

 

Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder, Lund, Studentlitteratur  

 

Hast, Lennart (2006) ”Att spela roulette med banken” i Värdet av förtroende, Inga-Lill 

Johansson, Sten Jönsson, Rolf Solli (red.), Lund, Studentlitteratur  

 

Johansson, Lennart (2006) Banker och Internet, Uppsala, Iustus förlag AB 

 

Klang, Mathias (2006) ”Förtroende och teknologi” i Värdet av förtroende, Inga-Lill 

Johansson, Sten Jönsson, Rolf Solli (red.), Lund, Studentlitteratur  

 

Linné, Tobias (2008) Digitala pengar – nya villkor i det sociala livet, Lund, Media-Tryck 

 

Luhmann, Niklas (1968, 2000) Förtroende – en mekanism för reduktion av social 

komplexitet, Göteborg, Daidalos  

 

Roman, Christine (2002) ”Familjen i ekonomin – ekonomin i familjen. Könsteoretiska 

perspektiv” i Ekonomin i samhället – ekonomsociologiska perspektiv, Göran Ahrne & Richard 

Swedberg (red.), Lund, Studentlitteratur 

 27



 
Rosengren, Karl Erik, Arvidsson, Peter (2002) Sociologisk metodik, Malmö, Liber  
 
 
Internetkällor: 

http://www.bankforeningen.se/upload/banker_i_sverige2007_001.pdf

Faktablad om svensk bankmarknad publicerad i juni 2007  

4 november kl.10.15 2008  

 

http://www.bankforeningen.se/upload/konkurrensen_p%C3%A5_bankmarknaden.pdf

Konkurrensen på bankmarknaden: En rapport från ECON på uppdrag av svenska 

bankföreningen, publicerad i mars 2007 

4 november kl. 8.50 2008 

 

http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2001-5.pdf

Konkurrensverket och Konsumentverket, november 2001, ISSN-nr 1401-8438 

Utredare: Rikard Englund, Olle Högrell, Åsa Lantto och Vilhelm Nordenanckar 

AB Danagårds Grafiska, Ödeshög 2001 

4 november kl.12.12 2008 

 

http://www.socsam.finspong.se/dokumentarkiv/rapporter/underhallsskyldiga_individer.htm

Inkomstnivåer   

1 december kl.10 2008 

 

Tidskrifter:  

Kort- och kontantbetalningar – ett samhällsekonomiskt perspektiv  

Penning- och valutapolitik 2008:2, Riksbanken 

Ansvarig utgivare: Stefan Ingves  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 28

http://www.bankforeningen.se/upload/banker_i_sverige2007_001.pdf
http://www.bankforeningen.se/upload/konkurrensen_p%C3%A5_bankmarknaden.pdf
http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2001-5.pdf
http://www.socsam.finspong.se/dokumentarkiv/rapporter/underhallsskyldiga_individer.htm


Bilagor  
 
Bilaga 1: Enkätundersökning  
 

Enkätundersökning  
 
Vänligen fyll endast i ett svarsalternativ för varje fråga 
 
1. Hur intresserad av ekonomiska system och begrepp är du:  
 
Mycket intresserad  
 
Intresserad  
 
Inte intresserad  
 
Inte alls intresserad  
 
2. Hur är din kunskap om banker och deras ekonomiska verksamheter?  
 
Mycket bra  
 
Bra  
 
Mindre bra  
 
Dålig  
 
3. Hur väl insatt är du i din egen ekonomi? 
 
Mycket insatt    
 
Ganska insatt  
 
Inte insatt alls  
 
4. Hur ser du på din kunskap om hur lån och räntor styrs? 
 
Mycket bra  
 
Bra  
 
Mindre bra  
 
Dålig  
 
 
5. Vilken kunskap har du om vilka villkor banker arbetar med utifrån regleringar? 
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Mycket stor kunskap  
 
Stor kunskap  
 
Liten kunskap  
 
Ingen kunskap  
 
6. I vilken utsträckning använder du dig av de banktjänster som banker erbjuder? Sätt 
ett kryss i den ruta som stämmer överens med ditt användande av banktjänster.  
 
 Mycket hög 

utsträckning 
Hög 
utsträckning

Inte så stor 
utsträckning

Liten 
utsträckning 

Inte alls 

Internettjänster      
Telefontjänster      
Besök hos 
rådgivare 

     

Kassaservice 
(kundtjänst) 

     

Bankomat      
Kortbetalningar      
 
 
7. Hur uppfattar du de banktjänster som banker erbjuder? 
 
Mycket säkra  
 
Säkra  
 
Osäkra  
 
Mycket osäkra  
 
8. Använder du dig av den Internettjänst som banker erbjuder? 
 
Ja, det gör jag  
 
Nej, det gör jag inte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Svara endast på denna fråga om du svarat Nej, det gör jag inte på föregående fråga! 
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Varför använder du dig inte av den Internettjänst som banker erbjuder? 
 
Förstår inte hur dessa tjänster fungerar  
 
Svårt att sätta sig in i dessa system  
 
Litar inte på tekniken  
 
Är rädd att dessa tjänster inte ska fungera  
 
10. Varför tror du i allmänhet människor inte använder sig av de tekniska tjänster 
(Internettjänster, telefontjänster, bankomat och kortbetalningar) som banker erbjuder? 
 
Förstår inte hur dessa tjänster fungerar  
 
Svårt att sätta sig in i dessa system  
 
Litar inte på tekniken  
 
Är rädd att dessa tjänster inte ska fungera  
 
11. Kön: Man  Kvinna  
 
 
12. Född: 19… 
 
 
13. Inkomst:  
 
 0-167 200 kr/år   
 
167 300 – 271 400 kr/år   
 
271500 kr/år <  
 
14. Har du någon taxerad förmögenhet?  Ja  Nej  
 
 
 
 
Tack för din medverkan /Therese  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2: Hur intresserad av ekonomiska system och begrepp är du? 
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Ekonomiska system och begrepp

57 60,6 61,3 61,3

36 38,3 38,7 100,0

93 98,9 100,0
1 1,1

94 100,0

Mycket intresserad,
intresserad
inte intresserad, inte
alls intresserad
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Bilaga 3: Hur är din kunskap om banker och deras ekonomiska verksamheter?  

banken2

37 39,4 39,4 39,4
57 60,6 60,6 100,0
94 100,0 100,0

mycket bra, bra
mindre bra, dålig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Bilaga 4: Hur väl insatt är du i din egen ekonomi? 

Ekonomi

48 51,1 51,1 51,1
42 44,7 44,7 95,7

4 4,3 4,3 100,0
94 100,0 100,0

Mycket insatt
Ganska insatt
Inte alls insatt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Bilaga 5: Hur ser du på din kunskap om hur lån och räntor styrs? 

lån2

48 51,1 51,1 51,1
46 48,9 48,9 100,0
94 100,0 100,0

mycket bra, bra
mindre bra, dålig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Bilaga 6: Vilken kunskap har du om vilka villkor banker arbetar med utifrån 
regleringar? 
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villkor2

10 10,6 10,9 10,9

82 87,2 89,1 100,0

92 97,9 100,0
2 2,1

94 100,0

mycket stor kunskap,
stor kunskap
liten kunskap, ingen
kunskap
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Bilaga 7: I vilken utsträckning använder du dig av Internettjänster? 

internettjänster2

41 43,6 44,1 44,1

4 4,3 4,3 48,4

48 51,1 51,6 100,0
93 98,9 100,0

1 1,1
94 100,0

mycket hög utsträckning,
hög utsträckning
inte så stor utsträckning,
liten utsträckning
inte alls
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 
Bilaga 8: I vilken utsträckning använder du dig av telefontjänster?  
 

telefon2

9 9,6 9,8 9,8

38 40,4 41,3 51,1

45 47,9 48,9 100,0
92 97,9 100,0

2 2,1
94 100,0

mycket hög utsträckning,
hög utsträckning
inte så stor utsträckning,
liten utsträckning
inte alls
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Bilaga 9: I vilken utsträckning använder du dig av besök hos rådgivare?  
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rådgivare2

12 12,8 12,9 12,9

48 51,1 51,6 64,5

33 35,1 35,5 100,0
93 98,9 100,0

1 1,1
94 100,0

mycket hög utsträckning,
hög utsträckning
inte så stor utsträckning,
liten utsträckning
inte alls
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Bilaga 10: I vilken utsträckning använder du dig av kassaservice (kundtjänst)?  
 

kassaservice2

32 34,0 34,0 34,0

48 51,1 51,1 85,1

14 14,9 14,9 100,0
94 100,0 100,0

mycket hög utsträckning,
hög utsträckning
inte så stor utsträckning,
liten utsträckning
inte alls
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Bilaga 11: I vilken utsträckning använder du bankomat? 
 

bankomat2

57 60,6 62,0 62,0

20 21,3 21,7 83,7

15 16,0 16,3 100,0
92 97,9 100,0

2 2,1
94 100,0

mycket hög utsträckning,
hög utsträckning
inte så stor utsträckning,
liten utsträckning
inte alls
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Bilaga 12: I vilken utsträckning använder du kortbetalningar? 
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kort2

54 57,4 58,1 58,1

21 22,3 22,6 80,6

18 19,1 19,4 100,0
93 98,9 100,0

1 1,1
94 100,0

mycket hög utsträckning,
hög utsträckning
inte så stor utsträckning,
liten utsträckning
inte alls
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Bilaga 13: Hur uppfattar du de banktjänster som banker erbjuder?  

banktjänster2

86 91,5 92,5 92,5
7 7,4 7,5 100,0

93 98,9 100,0
1 1,1

94 100,0

mycket säkra, säkra
osäkra, mycket osäkra
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Bilaga 14: Använder du dig av Internettjänster? 

Användning av tekniska tjänster

45 47,9 47,9 47,9
49 52,1 52,1 100,0
94 100,0 100,0

Ja, det gör jag
Nej, det gör jag inte
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Bilaga 15: Varför använder du dig inte av den Internettjänst som banker erbjuder? 

Om Nej, varför inte?

5 5,3 10,6 10,6

14 14,9 29,8 40,4

21 22,3 44,7 85,1

7 7,4 14,9 100,0

47 50,0 100,0
47 50,0
94 100,0

Förstår inte hur dessa
tjänster fungerar
Svårt att sätta sig in i
dessa system
Litar  inte på tekniken
Är rädd att dessa tjänster
inte ska fungera
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Bilaga 16: Varför tror du i allmänhet människor inte använder sig av de tekniska 
tjänster (Internettjänster, telefontjänster, bankomat och kortbetalningar) som banker 
erbjuder? 
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Varför människor i allmänhet inte använder sig av tekniska tjänster

15 16,0 18,5 18,5

27 28,7 33,3 51,9

33 35,1 40,7 92,6

6 6,4 7,4 100,0

81 86,2 100,0
13 13,8
94 100,0

Förstår inte hur dessa
tjänster fungerar
Svårt att sätta sig in i
dessa system
Litar inte på tekniken
Är rädd att dessa tjänster
inte ska fungera
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Bilaga 17: Kön  
 

Kön

50 53,2 53,2 53,2
44 46,8 46,8 100,0
94 100,0 100,0

Man
Kvinna
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Bilaga 18: Inkomst/år 

Inkomst/år

28 29,8 30,4 30,4
36 38,3 39,1 69,6
28 29,8 30,4 100,0
92 97,9 100,0

2 2,1
94 100,0

0-167200
167300-271400
271500 <
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Bilaga 19: Har du någon taxerad förmögenhet?  

Taxerad förmögenhet

28 29,8 30,4 30,4
63 67,0 68,5 98,9

1 1,1 1,1 100,0
92 97,9 100,0

2 2,1
94 100,0

Ja
Nej
3
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Bilaga 20: Ålderskategorier  
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ålderigen

29 30,9 31,2 31,2
52 55,3 55,9 87,1
12 12,8 12,9 100,0
93 98,9 100,0

1 1,1
94 100,0

pensionär
medelålders
unga
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
Bilaga 21: Män och kvinnors intresse av ekonomiska system och begrepp 

Ekonomiska system och begrepp * Kön Crosstabulation

37 20 57
39,8% 21,5% 61,3%

13 23 36

14,0% 24,7% 38,7%

50 43 93
53,8% 46,2% 100,0%

Count
Total %
Count
Total %

Count
Total %

Mycket intresserad,
intresserad

inte intresserad, inte
alls intresserad

Ekonomiska
system och
begrepp

Total

Man Kvinna
Kön

Total

 
 

Chi-Square Tests

7,363b 1 ,007
6,250 1 ,012
7,435 1 ,006

,010 ,006

7,284 1 ,007

93

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
16,65.

b. 

 
Bilaga 22: Låg-, medel- och höginkomsttagares användande av Internettjänster  

 37



internettjänster2 * Inkomst/år Crosstabulation

9 16 16 41
9,9% 17,6% 17,6% 45,1%

1 2 1 4

1,1% 2,2% 1,1% 4,4%

18 17 11 46
19,8% 18,7% 12,1% 50,5%

28 35 28 91
30,8% 38,5% 30,8% 100,0%

Count
Total %
Count
Total %

Count
Total %
Count
Total %

mycket hög utsträckning,
hög utsträckning

inte så stor utsträckning,
liten utsträckning

inte alls

internettjänster2

Total

0-167200
167300-2

71400 271500 <

Inkomst/år

Total

 
Chi-Square Tests

3,948a 4 ,413
3,962 4 ,411

3,632 1 ,057

91

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,23.

a. 

 
 
Bilaga 23: Låg-, medel- och höginkomsttagares användande av kassaservice  

kassaservice2 * Inkomst/år Crosstabulation

14 13 4 31
15,2% 14,1% 4,3% 33,7%

9 17 21 47

9,8% 18,5% 22,8% 51,1%

5 6 3 14
5,4% 6,5% 3,3% 15,2%

28 36 28 92
30,4% 39,1% 30,4% 100,0%

Count
Total %
Count
Total %

Count
Total %
Count
Total %

mycket hög utsträckning,
hög utsträckning

inte så stor utsträckning,
liten utsträckning

inte alls

kassaservice2

Total

0-167200
167300-2

71400 271500 <

Inkomst/år

Total

 
Chi-Square Tests

11,159a 4 ,025
11,683 4 ,020

2,485 1 ,115

92

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,26.

a. 
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Bilaga 24: Ungas, medelålders och pensionärers intresse av ekonomiska system och 
begrepp  

Ekonomiska system och begrepp * ålderigen Crosstabulation

22 31 3 56
23,9% 33,7% 3,3% 60,9%

7 21 8 36

7,6% 22,8% 8,7% 39,1%

29 52 11 92
31,5% 56,5% 12,0% 100,0%

Count
Total %
Count
Total %

Count
Total %

Mycket intresserad,
intresserad

inte intresserad, inte
alls intresserad

Ekonomiska
system och
begrepp

Total

pensionär medelålders unga
ålderigen

Total

 
Chi-Square Tests

7,984a 2 ,018
8,059 2 ,018

7,365 1 ,007

92

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,30.

a. 

 
Bilaga 25: Unga, medelålders och pensionärers kunskap om banker och deras 
verksamheter 

banken2  * ålderigen Crosstabulation

18 15 3 36
19,4% 16,1% 3,2% 38,7%

11 37 9 57
11,8% 39,8% 9,7% 61,3%

29 52 12 93
31,2% 55,9% 12,9% 100,0%

Count
Total %
Count
Total %
Count
Total %

mycket bra, bra

mindre bra, dålig

banken2

Total

pensionär medelålders unga
ålderigen

Total

 
Chi-Square Tests

9,753a 2 ,008
9,670 2 ,008

7,800 1 ,005

93

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,65.

a. 
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