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Sammanfattning
Under våren 2019 drabbades bankvärlden av nyheten om att penningtvätt förekommit under
en längre tid i en av de svenska storbankerna. Diskussionerna i media har varit många och
frågan har ställts hur banken ska gå vidare från missödet. Något som inte uppmärksammats i
media är hur kunderna påverkas, som är bankens inkomstkälla, av en sådan händelse. Syftet
med den här studien var att undersöka om bankkunderna i Dalarna påverkas vid bankkrisen
penningtvätt. Tidigare forskning indikerar att en bankkris påverkar kunder så pass mycket att
förtroendet minskar och de väljer att byta bank. För att undersöka om penningtvätt har
liknande inverkan på kunderna utformades en enkät som totalt 95 respondenter besvarade.
Resultatet togs fram med hjälp av statistiska metoder och en av slutsatserna som kunnat dras
är att förtroendet påverkas om det förekommer penningtvätt inom banken, men inte
tillräckligt mycket för att byta bank.
Nyckelord: bankkris, penningtvätt, lojalitet, kund, bank, förtroende.

Abstract
In the spring of 2019, the world received the news that one of the major Swedish banks had
been laundering money for quite some time. There has been discussion in the media over the
last year about how the bank will be able to move forward after this. A question that has not
yet been addressed in the media is how this crisis affects the opinions and actions of the
bank’s customers in Dalarna. Earlier research indicates that a crisis in the banking world
affects a bank’s credibility to the extent that the customers choose to change banks. To find
out if this crisis regarding money laundering has a similar effect, a survey was created, and a
total of 95 people answered. Statistical methods were used to get the results, and they show
that the general opinion regarding the bank’s credibility indeed was affected, but not enough
to make the customers change banks.
Keyword: bank crisis, money laundering, loyalty, customer, bank, trust.
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1 Inledning
Inledningskapitlet innehåller en introduktion till bankkriser, vidare följt av bakgrunden till
studien, problematisering, syfte samt forskningsfrågor.
Det kan vara svårt att förutse vad starten av en bankkris är eller skulle kunna vara, eftersom
en bankkris kan uppstå på flera olika sätt. En bankkris kännetecknas ofta av stora prisfall på
bl.a. värdepapper, varor och/eller fastigheter (Larsson & Lönnberg, 2014). Den senaste stora
bankkrisen som drabbade stora delar av världen var den s.k. finanskrisen 2008. Starten av
finanskrisen kom när investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs (Ohlin, 2018).
Uppkomsten av finanskrisen var att USA, under fler år, godkände lån till kunder som hade en
låg kreditvärdighet1 (Aktiespararna, 2008), vilket innebar att personer som inte hade rätt
ekonomiska förutsättningar fick lån beviljade och när räntorna sedan började stiga hade inte
alla låntagare råd att betala amortering och ränta till bankerna (Laeven & Valencia, 2013). I
och med att bankerna inte fick in sina pengar för de lån och tillhörande ränta riskerade
bankerna i USA att gå i konkurs. Amerikanska centralbanken hjälpte, till en början, de mindre
bankerna genom att de blev uppköpta av andra banker och klarade sig undan från konkurs.
När Centralbanken sökte efter någon som var villig att ta över Lehman Brothers letade de utan
framgång, vilket gjorde att banken gick i konkurs. Konkursen gjorde att andra banker inte
vågade låna ut pengar till varandra, vilket gjorde till att kunder fick svårt för att ta nya lån och
kunde då inte betala tillbaka sitt befintliga lån (Skowron & Kristensen, 2012; Ohlin, 2018).
Enligt Barr och Pierrou (2015) ansökte, i början av 2007, flera amerikanska bolåneinstitut om
skydd mot konkurs, 2008 fortsatte nedgången på bostadsmarknaden i USA. Under 2007 och
början av 2008 hade fortfarande bankerna i Sverige inte drabbats av nedgången som drabbat
USA. Det var först under hösten 2008 som krisen nådde Sverige, vilket berodde på Lehman
Brothers konkurs. De svenska bankerna hade svårigheter med att tillhandahålla kapital,
eftersom en global förtroendekris uppstod mellan bankerna (Barr & Pierrou, 2015). De
svenska bankerna som drabbades mest av finanskrisen 2008 var banker som hade
verksamheter i Baltikum. Ekonomin för de baltiska länderna rasade, vilket gjorde att SEB och
Swedbank påverkades mest av de svenska bankerna, eftersom de hade verksamheter i de
baltiska länderna (Barr & Pierrou, 2015). Att krisen skulle nå Baltikum menar Kazmierska
och Thellenberg (2008) var det många som förstått, men inte Swedbank. När de flesta
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bankerna slutade att låna ut pengar i Baltikum, fortsatte istället Swedbank och ökade sin
utlåning. Swedbanks totala utlåning var 200,2 miljarder kronor och SEB:s utlåning var 186
miljarder kronor, medan Handelsbanken och Nordea hade utlåning under en miljard kronor
respektive 71 miljarder kronor (Kazmierska & Thellenberg, 2008). Handelsbanken hade ingen
verksamhet i Baltikum och påverkades därför inte av kreditförluster kopplade till Baltikum
mellan 2007–2008. Nordeas kreditförlust i Baltikum var 66 miljoner kronor, år 2008, medan
2007 var kreditförlusten 0 kronor. Det saknas uppgifter om SEB:s kreditförlust i Baltikum
2007, år 2008 var kreditförlusten 878 miljoner kronor. Swedbanks kreditförlust i Baltikum
2007 var 334 miljoner kronor, vilket under 2008 ökade till 823 miljoner kronor (Kazmierska
& Thellenberg, 2008).
När de svenska bankerna fick det svårt att få ihop sin ekonomi under finanskrisen erbjöd
staten ett garantiprogram för att stötta. Riksgälden (2017) förklarar förenklat att
garantiprogrammet innebar “att staten mot en avgift lovade att träda in om institutet inte
kunde betala sina långivare”, vilket minskade bankernas lånekostnad. Under 2011 stängdes
chansen att ingå i garantiprogrammet och under 2015 var det sista lånet som utfärdats i
samband med programmet återbetalt av samtliga banker (Riksgälden, 2017).
Olika typer av missförstånd kan leda till att bankkriser uppstår och att kunder väljer att byta
bank. Under 2018 genomförde Nordea sin flytt av huvudkontoret från Sverige till Finland
efter att aktieägarna röstade ja till förslaget om flytt. Flytten av huvudkontoret påverkade inte
den service som kunderna i Sverige får av sin bank, bankens tjänster eller produkter, eftersom
Nordea menar att det skulle fungera precis som det tidigare har gjort (Nordea, u.å.), däremot
kunde flytten av huvudkontoret påverka kundernas förtroende mot banken. Nordea (2018)
nämner att många kunder missuppfattade flytten och trodde att banken inte skulle finnas kvar
i Sverige, vilket skulle innebära att kontor skulle stängas och att anställda skulle varslas.
Redan 2017 påbörjade banken ett förändringsarbete som inte hade något med flytten till
Finland att göra. Förändringsarbetet startade eftersom kundernas beteende hade förändrats de
senaste åren och fler ville genomföra sina bankärenden online. För att möta efterfrågan
behövdes mer personal finnas tillgängliga online och därför behövde banken stänga kontor
runt om i landet (Nordea, 2018). Förändringsarbetet är något som kan ha lett till att banken
blivit missförstådda av sina kunder (Nordea, 2018).
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1.1 Bakgrund
Penningtvätt har sedan en lång tid tillbaka varit ett känt begrepp och är idag ett stort problem.
Penningtvätt har sitt ursprung från 1929 och maffiabossen Al Capone som drev en kedja med
kemtvättar. I sin affärsverksamhet tvättade Capone pengar från illegal verksamhet, för att få
inkomsterna att se legala ut. Genom manipulation av bokföringen ökade företagens
omsättning med de illegala inkomsterna, vilket fick pengarna att se lagliga ut (Syrén, 2005).
Brottsförebyggande rådet (BRA) definierar penningtvätt som “...en process varigenom
pengar och tillgångar från brottslig verksamhet tvättas rena i det finansiella systemet för att
dölja den brottsliga källan” (Vesterhav, Korsell, Stenström & Skinnari, 2011, s.21). Den
brottsliga källan kan innebära inkomster från skattebrott, narkotikabrott och bedrägerier
(Halling, 2018). Bankernas system används både i Sverige och internationellt för att tvätta
pengar (Svenska Bankföreningen, 2018). Senast i media uppmärksammades penningtvätten
som pågått via Swedbanks filial i Baltikum, genom Swedbank har cirka 40 miljarder kronor
passerat systemet mellan 2007–2015 (Mölne, 2019; Sedell, 2019).
1.1.1 Penningtvättens tre faser
Penningtvättsprocessen är uppdelad i tre faser, processen handlar kortfattat om när svarta
pengar förs in i det finansiella systemet som sedan överförs vidare till andra bankkonton
(Magnusson, 2009). Personer som tillåter någon annan att överföra pengar till sitt konto, för
att sedan överföra pengarna vidare, kallas för penningmålvakt. Penningmålvakten får som
kompensation en del av beloppet som överförts som ersättning för sin “insats”, vilket klassas
som penningtvätt och är ett brott som penningmålvakten kan dömas för (Polisen, 2018). År
2016 till 2017 ökade rapporteringen av misstänkta transaktioner ang. penningtvätt och
finansiering av terrorism med nästan 25 procent. Totalt tog finanspolisen emot 16 551
rapporter år 2017, varav 12 169 rapporter kom från bank- eller finansieringsrörelse
(Polismyndigheten, 2018).
Figur 1: Tre steg för att göra svarta pengar vita

(Källa: Egenbearbetad figur, data hämtad från Syrén, 2005)
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Buchanan (2004) beskriver penningtvättens tre faser som placering, skiktning och integrering.
Placering innebär att svarta pengar förs in i det finansiella systemet, eftersom att behålla
pengarna i kontanta medel är misstänksamt och genom en flytt till ett bankkonto ser det
lagligare ut. En insättning av kontanterna till ett bankkonto gör att de flyttas från den olagliga
inkomstkällan, vilket gör det svårare att spåra (Buchanan, 2004). Fasen skiktning påbörjas när
pengarna är inne i det finansiella systemet, vilket innebär att ursprungssumman, som först
sattes in, delas upp i mindre summor och överförs till andra konton samt till andra banker.
Skiktning gör det mer komplicerat att spåra pengarna, eftersom pengarna slussas runt mellan
olika bankkonton (Buchanan, 2004). Syrén (2005) menar att pengarna i skiktningsfasen
används för köp av omsättningsbara tillgångar som exv. klockor eller bostadsrätter. Buchanan
(2004) förklarar att det är i den tredje och sista fasen, integrering, som de svarta pengarna
blandas med vita pengar, vilket gör att det blir svårt att särskilja pengarna, exv. genomförs en
försäljning av bostad som köpts för svarta pengar, vilket gör att vinsten kommer deklareras
som en laglig intäkt (Syrén, 2005). De svarta pengarna är inne i det finansiella systemet och
omöjliga att spåra (Syrén, 2005). Blanaru (2013) menar att teknikutvecklingen i dagens
samhälle bidrar till att kontanta medlen blir ännu svårare att spåra. Teknikutvecklingen har
bidragit till att kunderna själva, med hjälp av en dator och internet, kan genomföra betalningar
eller överföringar oavsett vart i världen de befinner sig. Tidigare behövde kunderna besöka ett
bankkontor för att få hjälp med genomförandet av betalningar eller överföringar, vilket gjorde
att bankerna kunde kontrollera vilka överföringar som utfördes och lättare kunde upptäcka
avvikelser (Blanaru, 2013).
1.1.2 Bankens arbete mot penningtvätt
Bankerna har ett ansvar om att känna sina kunder och att förstå syftet med relationen2.
Kundkännedom är frågor som bankerna måste ställa till sina kunder, som bl.a. handlar om
kundens identitet, om kunden är i politisk utsatt ställning samt frågor om affärsförbindelsens
syfte och art. Det sistnämnda innebär att banken behöver veta vilka ungefärliga transaktioner
som kommer att ske på kundens konton, vilket Finansinspektionen (FI, 2018a) menar är för
att “försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av
terrorism” (FI, 2018a).

2

Affärsförbindelse
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Bankerna behöver samla in information om sina kunder, s.k. kundkännedom, för att kunna
erbjuda kunderna bankens produkter och tjänster för att skapa en relation, vilket är en av de
regler som banken behöver förhålla sig till. Finansinspektionen har presenterat ett arbetssätt
för hur bankerna kan skydda sig mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI, 2018b).
Figur 2: Arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt

(FI, 2018b)

Bankerna genomför en riskbedömning samt en riskklassificering av sina produkter och
tjänster för att undersöka vad som ev. kan utnyttjas för penningtvätt. Banken gör även en
riskbedömning av sina kunder (FI, 2018c) och beroende om det är låg eller hög risk, behöver
enklare eller skärpta åtgärder vidtas vid insamlandet av information om kunden. Är inte alla
kundkännedomsfrågorna besvarade får banken inte inleda en affärsrelation med personen,
banken får inte heller utföra transaktioner åt kunden. Om banken genom kundkännedomen
misstänker att kunden kommer använda banken för penningtvätt får banken inte längre
erbjuda kunden sina tjänster (FI, 2018d).
Det finns krav för bankerna och bankpersonalen om hur de ska förhålla sig vid ev. misstanke
om penningtvätt, genom tydlig vägledning via rutiner och riktlinjer kan penningtvätt
motverkas (FI, 2018f). Personalen bör ha kunskap om hur penningtvätt kan förhindras eller
upptäckas, vilket personalen får genom utbildningar (FI, 2018g). För att upptäcka
penningtvätt krävs det att bankerna övervakar transaktioner och aktiviteter som kan väcka
misstankar om brott. Övervakning och uppföljning innebär att kontrollera vad kunden svarat i
sin kundkännedom om vilka transaktioner som kan tänkas förekomma på bankkontot, för att
5

vidare analysera vilka transaktioner som faktiskt har förekommit (FI, 2018h). Upptäcker
banken något misstänksamt, oavsett om det är när affärsrelationen ska inledas eller vid
övervakning, har banken en skyldighet att rapportera händelsen till finanspolisen (FI, 2018i).
I tidigare studie av Masciandaro och Filotto (2001) skickades enkätformulär ut till 400
bankkontor i elva av Italiens 20 regioner, där bankcheferna besvarade frågorna utifrån vad de
upplevde att kunderna hade för inställning och kunskap till olika områden inom
bankbranschen. En av frågorna handlade om kundernas kunskap om hur bankerna motverkar
penningtvätt. Ett genomsnitt av vad bankcheferna svarade var att 47,55 procent av kunderna
hade kunskap om hur penningtvätt motverkas, vilket kundkännedomen är till för
(Masciandaro & Filotto, 2001).
1.1.3 Finansiering av terrorism
Penningtvätt och finansiering av terrorism regleras i samma lag, men definieras olika.
Penningtvätt är, som nämnts tidigare, inkomster som kommer från olagliga verksamheter.
Finansiering av terrorism handlar om pengar som används i samband med verksamhet som
klassas som terrorism (FI, 2018e), exv. rekrytering, utbildningar eller resor som har ett
samband med terroristbrott. Finansiering av terrorism definieras i Lag (2010:299) om straff
för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt
allvarlig brottslighet (förkortas i fortsättningen till LOT). Rekrytering är när någon påverkas
av någon annan att utföra en allvarlig brottshandling (4 § LOT). Utbildning innebär att någon
söker information eller någon informerar om exv. hur sprängämnen eller vapen fungerar (5 5a §§ LOT), förutsatt att det är till för utövande av brott. Resor definieras som när en person
reser till ett annat land för att medvetet begå ett allvarligt brott i landet (5b § LOT).

1.2 Kundnöjdhet
I och med de regler och rekommendationer som bankerna måste förhålla sig till är det viktigt
att sköta relationen mot kund korrekt. Kundernas förtroende till banken är en förutsättning för
en långvarig affärsrelation, utan ett förtroende skapas ingen bra relation (Sekhon, Ennew,
Kharouf & Devlin, 2014). En faktor som förklarar kundlojalitet menar Söderlund (2001), är
hur nöjd kunden är, en nöjd kund är en lojal kund. Söderlund (2001) menar att lojalitet kan
mätas genom utsträckning, vilket innebär hur länge en kund har varit kund i ett företag.
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I Sverige finns en organisation som heter Svenskt kvalitetsindex (SKI) som mäter kundernas
nöjdhet och förtroende inom olika branscher. För att ta fram ett resultat genomförs
kundundersökningar i form av intervjuer där respondenterna får besvara ett antal frågor om
banker. Svaren sammanställs sedan för att få ut ett resultat som presenteras som ett värde
mellan 0 och 100 (Kvalitetsindex, 2018a; 2018b). Inom bank är ett index över 75 mycket bra,
vilket innebär att banken kan bibehålla en relation. Ett index under 60 innebär att det finns ett
missnöje bland kunderna och banken kan ha det svårt att hålla kvar kunden hos sig
(Kvalitetsindex, 2018b).
Tabell 1: SKI Kundnöjdhet i bankbranschen

År

SKI

2014

69,8

2015

68,6

2016

64,5

2017

62,7

2018

65,0

(Källa: Egenbearbetad tabell, data hämtad från Kvalitetsindex, 2018a)

För de svenska bankerna har kundernas förtroende minskat mellan åren 2014–2017,
mätningarna för 2018 visade att den negativa trenden har tagit en vändning. SKI år 2017 var
62,7 och år 2018 hade det skett en ökning till 65,0 (Kvalitetsindex, 2018a). Enligt Parmler,
VD för svenskt kvalitetsindex, kan minskningen 2014–2017 ha påverkats av den digitalisering
som skett, samtidigt som flera bankkontor stängt runt om i landet (Hofbauer, 2018). Kunderna
hänvisas att hantera sina ärenden via telefon eller dator, istället för att fysiskt besöka ett
bankkontor. Parmler menar att kunderna börjar förstå att bankärenden ska skötas digitalt och
godtar det. Parmler anser att bankerna inte bara kan bygga funktioner digitalt utan att
bankerna även behöver förstå sina kunder, vilket leder till att kundnöjdheten kommer att öka
(Hofbauer, 2018).

1.3 Problematisering
Under de senaste åren har fokus cirkulerat kring flera av de svenska bankerna som varit
inblandade i bankkrisen penningtvätt. Bankerna har, som nämnts i inledningen, tydliga
direktiv att förhålla sig till för att motverka penningtvätt, ändå förekommer det till stora
belopp i hela världen. I media tycks det bara diskuteras om hur bankerna ska klara sig från
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krisen och hur de ska gå vidare för att upprätthålla verksamheten. Men hur påverkas
egentligen kunderna, kundernas förtroende och lojalitet gentemot bankerna när det
förekommer penningtvätt inom banken. Det har varit mycket fokus kring bankkrisen
penningtvätt i media under våren 2019, eftersom en av de svenska storbankerna
uppmärksammats vara utsatt för penningtvätt, vilket gör ämnet aktuellt och intressant att
undersöka vidare.
1.3.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka om förtroendet och lojaliteten för bankkunder i Dalarna
påverkas vid en bankkris som penningtvätt.
1.3.2 Forskningsfrågor
De frågorna som den här studien vill besvara är:
•

Påverkas kundernas lojalitet och förtroende till banken vid en bankkris som
penningtvätt?

•

Byter kunderna huvudbank3 vid en bankkris som penningtvätt?

1.4 Bidrag med studien
Tidigare studier inom området penningtvätt som genomförts i Sverige har undersökt hur
revisorer förhåller sig till lagen om penningtvätt (Adasevic & Hallberg, 2013) samt hur
personal i banker agerar för att förhindra penningtvätt (Dannborg & Sundström, 2016). Ett
område som inte tycks har berörts hittills är det området som den här studien undersöker. Den
här studien ska bidra med att klargöra hur populationen i Dalarnas förtroende och lojalitet
påverkas vid en bankkris som penningtvätt.

1.5 Avgränsningar
Studien går inte in djupare i vad finansiering av terrorism innebär utan fokuserar kring
området penningtvätt. Begreppet finansiering av terrorism definieras ändå, då studien i vissa
delar kommer ta upp det, eftersom det ingår i samma lagrum men definieras olika.
Förklaringen är kortfattad för att läsaren ska ha förståelse för skillnaderna mellan penningtvätt
och finansiering av terrorism.

3

Huvudbank avser den bank där respondenten hanterar sin privata ekonomi samt dit respondentens inkomst
kommer.
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Avgränsning vid insamlingen av datamaterialet gjordes för att en studie som skulle inkludera
hela Sveriges befolkning inte var möjlig att genomföra, eftersom tidsåtgången skulle varit för
stor. Det skulle inte heller vara möjligt att fråga varje person som passerade centrum i de båda
städerna, då det skulle vara för mycket datamaterial att sammanställa, eftersom tiden för
uppsatsen är begränsad.

1.6 Disposition
Figur 3 beskriver överskådligt den här studiens disposition.
Figur 3: Disposition

2 TEORI

•I kapitel två introduceras teorier och tidigare forskning som den här
studien grundar sig i. Senare i kapitel fem kommer teorierna och
den tidigare forskningen från det här kapitlet att tillämpas för att
diskutera studiens resultat.

3 METOD

•I metodkapitlet beskrivs vilka metoder som studien baseras på, samt
hur studien har utförts. Kapitlet beskriver bl.a. delar som
datainsamlingens tillvägagångssätt, vilka statistiska metoder som
används i studien samt kvalitetsaspekter.

•Resultatkapitlet redovisar studiens resultat. Först beskrivs
enkätundersökningens resultat i form av deskriptiv statistik, därefter
beskrivs resultatet från studiens tester: korrelation, chitvå-tester,
4 RESULTAT tidsserieanalys samt t-tester.

5
DISKUSSION

6 SLUTSATS

•I studiens diskussionskapitel kopplas resultatet samman med teorier
och tidigare studier. Studien resulterade i mycket resultat, vilket gör
att allt resultat inte kommer att diskuteras i diskussionen. Det som
diskuteras är det som anses mest väsentligt och intressant.

•Kapitlet beskriver den här studiens slutsats samt förslag till vidare
forskning.
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2 Teori
I kapitel två introduceras teorier och tidigare forskning som den här studien grundar sig i.
Senare i kapitel fem kommer teorierna och den tidigare forskningen från det här kapitlet att
tillämpas för att diskutera studiens resultat.

2.1 Intressentteorin
Ax, Johansson och Kullvén (2015) menar att företag strävar efter att skapa ett tryggt
förhållande till sin omvärld genom att använda sig av intressentteorin. Ett företag har som
målsättning att ta hänsyn till intressenternas mål eller krav. Ett företags intressenter är exv.
kunder, leverantörer, företagsledning, medarbetare samt stat och kommun. Företag och dess
intressenter är beroende av varandra, vilket kräver en jämn balans mellan de bidrag och
belöningar som finns mellan intressenten och företaget (Ax, m.fl., 2015). Sambandet mellan
bidrag och belöningar är exv. att kunden betalar årsavgift till banken (företaget), och som
belöning får kunden ta del av bankens varor, tjänster, service m.m. Det är viktigt att
intressenten är nöjd med bankens varor, tjänster och service, så att belöningen överstiger vad
intressenten bidrar med i form av avgifter, vilket är en förutsättning för att intressenten ska
vilja fortsätta att ingå bland företagets intressenter (Ax, m.fl., 2015). Intressentteorin delas in i
två olika delar, en normativ och en deskriptiv del. Den deskriptiva delen riktar in sig mot
företagets viktigaste intressenter och tillgodoser de intressenterna med den informationen som
de kräver, medan den normativa delen avser att samtliga intressenter har rätt till samma
information oavsett intressentens storlek (Hartwig, 2018).

2.2 Förtroende
Knell och Stix (2015) genomförde en studie i Österrike med syfte att undersöka om
människors förtroende ändrades under den globala finanskrisen 2008. Studien innehåller elva
institutioner som bl.a. är lokala banker, utländska banker och Europeiska centralbanken, där
det genomfördes personliga intervjuer med 2000 olika personer från 15 års ålder under åren
2004 till 2013. Det gör att material har samlats in under åren innan finanskrisen, under krisen
och efter krisen. Intervjuerna har genomförts varje kvartal under samtliga tio år. Frågor som
använts i intervjuerna är sociodemografiska frågor, vilket bl.a. inkluderar frågor om kön,
inkomst och sysselsättning, samt frågor som baserats kring hur respondenternas förtroende för
banker är (Knell & Stix, 2015). I studien inkluderas inte alla intervjuer utan endast de
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personer som är 18 år eller äldre. Resultatet av Knell och Stix (2015) studie visar att det har
blivit en nedgång i förtroende för banken för den österrikiska befolkningen. Studien kom fram
till att förtroendet är högst bland de yngre respondenterna, något lägre för de respondenter
som är över 60 år och lägst förtroende har personer i medelåldern. Vidare visar studien att
personers familjeförhållande har en mindre betydelse för hur förtroendet påverkas. Däremot
är respondenternas ekonomiska situation, d.v.s. inkomst och sysselsättning av betydelse och
har en viktig roll i hur förtroendet påverkas för banken. Personer med en högre inkomst har ett
högre förtroende för banken, medan arbetslösa har ett lägre förtroende. Knell och Stix (2015)
menar dock att personernas sysselsättning och inkomst inte är det största orsaken till varför
det blivit en nedgång i förtroende under tidsperioden. Innan finanskrisen har forskarna räknat
ut ett index för förtroende för finansiella institut där det resulterade i 0,52. Efter finanskrisen
beräknas ett nytt snitt med den nya insamlade data, vilket gav snittet 0,49. Knell och Stix
(2015) menar att tidigare studier har visat att förtroendet för banker i Österrike har minskat
kraftigt under finanskrisen 2008, medan resultatet i Knell och Stix (2015) studie visar att
förtroendet inte rasade under finanskrisen utan endast minskade några enheter.
Vid val av bank har kunderna sedan länge utgått från bekvämlighetsmässigt val, vilket Krohn
(2009) menar att har förändrats för amerikanska och europeiska kunder. Vidare menar Krohn
(2009) att den finansiella krisen ska ha varit orsaken till att kundernas beteende vid val av
bank har ändrats. I första hand väljer kunderna bank utefter den finansiella stabiliteten som
banken har. I andra hand hamnade förtroende och i tredje hand finns faktorn bekvämlighet
(Krohn, 2009).
Även Teichert och Wagenführer (2012) menar att finanskrisen 2008 var en händelse som
påverkade konsumenternas relation till bankerna. Teichert och Wagenführer (2012) skickade
ut en enkät via e-post till 1000 hyresgäster i en bostadsförening i Tyskland. Urvalet av
hyresgästerna baserades genom ett stratifierat slumpmässigt urval4, vilket gav Teichert och
Wagenführer (2012) en jämn åldersspridning bland hyresgästerna. Frågorna som fanns i
enkäten var bl.a. vilka erfarenheter respondenterna hade om finansiella produkter, hur
kommunikationen med sin bank fungerade samt det förtroende respondenterna har för
bankerna. Resultatet av Teichert och Wagenführers (2012) studie visade att en finansiell kris
kan leda till att kunderna väljer att genomföra ett bankbyte. Det har inte att göra med några
4

När populationen först delas in i olika kategorier, därefter görs ett jämt urval från de olika kategorierna (Trost,
2012).
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ekonomiska förluster för kunderna, utan snarare att händelsen påverkar förtroendet för
kunderna till sin bank och möjligheten att ett bankbyte sker ökar (Teichert & Wagenführer,
2012).
I Europa är Europeiska Centralbanken (ECB) en centralbank för de 19 olika länderna som har
valt Euro som valuta. ECB:s uppgift är att “upprätthålla prisstabilitet och på så sätt bevara
den gemensamma valutans köpkraft” (ECB, 2019). Då centralbanken inte är vald genom
demokrati är det viktigt att de håller en hög legitimitet och ett högt förtroende gentemot
befolkning, vilket gör att centralbanken kan visa sitt oberoende (ECB, 2019). En studie gjord
av Gros och Roth (2009) undersökte hur förtroendet har ändrats för banksektorn under
finanskrisen 2008, vilket gjordes med två olika metoder. Den ena metoden var att genomföra
intervjuer med personer från de länder som har Euro som valuta och den andra metoden var
att observera hur olika faktorer ändrats över åren 1999 till 2009. Faktorerna som observerades
var bl.a. inflation, tillväxt och BNP. Resultatet i Gros och Roth (2009) studie visade att
finanskrisen 2008 ledde till att kundernas förtroende minskade, vilket i sin tur kunde vara en
påverkande faktor till att kunderna valde att byta bank. Gros och Roth (2009) poängterar att
reaktioner är individuella, vilket gör att kunder kan reagera olika. En persons reaktion
påverkas bl.a. av ekonomiska erfarenheter, hur de uppfattar sin relation till banken och hur
intresserade de är av vad som händer vid en finansiell kris (Gros & Roth, 2009).
Samhällets förtroende kan påverkas av flera olika faktorer, någonting som kan skada
kundernas förtroende till ett märke eller företag är livsmedelsskandaler. Skandaler
förekommer inom livsmedelsindustrin över hela världen (Barbarossa, De Pelsmacker, Moons
& Marcati, 2016). Livsmedelsskandaler kan skada konsumenterna på flera olika sätt, bl.a. kan
konsumenternas hälsa skadas, eftersom livsmedel kan innehålla ingredienser som inte står
med i innehållsförteckningen. Skandaler kan också skada företaget som producerar varan,
eftersom deras varumärke försämras i samband med att kundernas förtroende minskar.
Minskar kundernas förtroende för varumärket kan det i sin tur leda till att produkten inte
längre konsumeras i samma utsträckning som den gjorde innan skandalen uppmärksammades
(Barbarossa, m.fl., 2016). Enligt Falkheimer och Heide (2015) skadas företagets legitimitet av
skandaler inom livsmedelsbranschen, vilket innebär att företaget inte följer samhällets
accepterade normer och värderingar (Falkheimer & Heide, 2015). I Sverige
uppmärksammades en skandal år 2013 när bl.a. matjätten Findus Nordics produkter,
köttbullar och lasagne, innehöll hästkött utan att det framfördes i innehållsförteckningen. När
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det uppmärksammades drogs produkterna tillbaka men kundernas förtroende påverkades
(Falkheimer & Heide, 2015), eftersom det i flera länder är tabu att äta hästkött (Barbarossa,
m.fl., 2016). Findus valde då att starta en kampanj för att återfå kundernas förtroende.
Kampanjen lanserades både i tryck- och filmannonser i TV, radio och sociala medier.
Kampanjen välkomnade bl.a. medarbetare och kunder att besöka företagets
produktionsanläggning för att visa att det inte fanns någonting att dölja (Falkheimer & Heide,
2015).

2.3 Kundlojalitet
Det finns många begrepp som beskriver ordet lojalitet, exv. tillförlitlighet, pålitlighet och
hängivenhet. Lojalitet kräver att det finns ett objekt att vara lojal mot. Ett objekt kan enligt
Söderlund (2001) vara en annan person, ett företag eller en idé. Kundernas lojalitet kan delas
in efter sann och falsk lojalitet. En kund med sann lojalitet innebär att kunden har starka
känslomässiga band till företaget. Den kund som har sann lojalitet är inte lika benägen att byta
företag, exv. bank, till skillnad från en kund som har falskt lojalitet. En kund som är falskt
lojal känner inte att det finns något känslomässigt band till företaget och kan vara redo att
byta bank när tillfälle ges. Ett mått som beskriver kundens lojalitet är “utsträckning”, där
utsträckning avser hur länge personen har varit kund i företaget (Söderlund, 2001).
Enligt Baumann, Elliott och Burton (2012) är kundlojalitet en fråga som blivit viktigare inom
bankbranschen, eftersom marknaden har en begränsad tillväxt. Skapa nya kundrelationer
medför stora kostnader för bankerna, vilket gör det mer gynnsamt att arbeta med att behålla
sina befintliga kunder. Två faktorer som påverkar kundlojalitet är kundnöjdhet och den
servicekvalitet som kunden upplever att banken har. De kunder som är nöjda med bankens
produkter kommer banken behålla över lång sikt (mer än fem år) som lojala kunder. Det kan
vara svårt för banken att veta hur de ska agera för att bibehålla en god affärsrelation till
kunden, eftersom varje kund behöver hanteras olika (Baumann, m.fl. 2012). Kunder som är
missnöjda med sin bank kommer inte fortsätta vara lojala mot banken, vilket kan göra att
missnöjda kunder öppnar ett bankkonto i en konkurrerande bank och över tid kommer kunden
att byta bank (Baumann, m.fl. 2012).
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2.4 Legitimitetsteorin
Banker och andra företag vill upplevas legitima ut mot samhället samt sina intressenter, vilket
legitimitetsteorin beskriver. Legitimitetsteorin innebär att företag vill agera utefter vad som är
bäst utifrån de normer och värderingar som samhället har. Det finns många olika intressenter
som företagen tar hänsyn till. Intressenterna är bl.a. anställda, kunder, leverantörer,
kapitalmarknad och staten (Hartwig, 2018). Samtliga intressenter har ett egenintresse av att
företaget är legitimt. Det finns även intressenter som inte har ett egenintresse i företaget exv.
media. Media är den intressenten som bevakar företaget för allmänhetens intresse. Samhällets
normer och värderingar kan förändras, då förändras även företaget om hur de vill agera för att
det ska vara i samklang med samhällets normer och värderingar (Hartwig, 2018). Enligt
Hartwig (2018) kan företagsskandaler samt allmänt accepterade normer och värderingar vara
orsaker som gör att förändringar uppstår och legitimiteten kan påverkas. Företag upplyser
samhället om verksamheten, vilket gör att de kan ses som legitima. Hållbarhetsredovisningar
är ett sätt som företagen kan informera samhället om hur de arbetar med social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet (Hartwig, 2018).
Deegan, Rankin och Tobin (2002) menar att legitimitetsteorin är en teori som huvudsakligen
används för att försöka förklara olika företagsstrategier så att de följer den sociala strukturen.
Legitimitetsteorin beskriver sociala kontrakt där verksamheterna vill följa samhällets
förväntningar och då anta den strategi som är mest accepterad i samhället. Olika företag har
olika strategier för att uppfattas som legitima och att uppfylla samhällets förväntningar. Enligt
Deegan m.fl., (2002) kan legitimiteten skadas när en händelse tas upp i media (Deegan m.fl.,
2002).

2.5 Institutionell teori
Institutionell teori förklarar varför företag inom en speciell bransch börjar att efterlikna
varandra. Det likartade beteendet kallas för isomorfism (Hartwig, 2018). Carpenter och Feroz
(2001) beskriver isomorfism som:
... a process that causes one unit in a population to resemble other units in the population that face
the same set of environmental conditions. Because of isomorphic pressures, organizations will
become increasingly homogeneous within given domains and conform to expectations of the
wider institutional environment (Carpenter & Feroz, 2001, s. 566).

14

Det finns tre olika typer isomorfism med olika strukturer som gör företag likartade,
isomorfism delas in i typerna tvingande, härmande samt normativ (Hartwig, 2018).

2.5.1 Tvingande isomorfism
Tvingande isomorfism innebär att företag tvingas att likna varandra p.g.a. reglering (bl.a.
lagar, råd och rekommendationer), standards inom branschen eller genom formella eller
informella krav (Hartwig, 2018). Lagar gör att företag tvingas att agera genom liknande sätt
(Carpenter & Feroz, 2001). När nya lagar träder i kraft inom bankbranschen måste samtliga
banker följa lagen, vilket gör att bankerna agerar lika mot sina kunder. Exv. är bankerna
skyldiga att lära känna sin kund genom att samla in information om kundens beteende i form
av kundkännedom. Det är ingen lag som bara vissa banker måste följa, utan det gäller
samtliga banker (FI, 2018a).
2.5.2 Härmande isomorfism
Den härmande isomorfismen innebär att företag har benägenhet att följa ett annat företag
inom samma bransch. När det inte finns någon tydlig struktur eller klara regler om vad som
ska göras kan företag komma att härma varandra. Företaget väljer att följa ett annat företag
som anses framgångsrik och legitimt, för att nå samma goda resultat, vilket Carpenter och
Feroz (2001) anser är p.g.a. osäkerhet hos företaget som väljer att tillämpa den härmande
isomorfismen. Även Hartwig (2018) menar att företag väljer att härma varandra p.g.a. rädsla
för att skilja sig från övriga företag inom samma bransch.
2.5.3 Normativ isomorfism
Den sista isomorfismen är normativ isomorfism. Den här isomorfismen kan uppstå genom
gemensamma utbildningar eller p.g.a. medlemskap i ett yrkesmässigt nätverk. Gemensamma
utbildningar eller yrkesmässiga nätverk kan göra att företag inom samma bransch får samma
kunskap och därav tenderar att bli likartade (DiMaggio & Powell, 1983).
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3 Metod
I metodkapitlet beskrivs vilka metoder som studien baseras på, samt hur studien har utförts.
Kapitlet beskriver bl.a. delar som datainsamlingens tillvägagångssätt, vilka statistiska
metoder som används i studien samt kvalitetsaspekter.

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod
Vid insamling av data kan olika metoder användas, vilket kan vara kvantitativ metod,
kvalitativ metod eller en mix av kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativ metod används
när författaren vill finna mönster och samband över ett fenomen för att sedan beskriva
fenomenet i siffror. Kvalitativ metod beskriver ett fenomen mer djupgående och detaljerat
(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009).
Den här uppsatsen utgår från en kvantitativ metod, eftersom uppsatsens syfte är att undersöka
om förtroendet och lojaliteten för bankkunder i Dalarna påverkas av penningtvätt, vilket
resulterade i att en enkätstudie var lämplig. Enkäten besvarades av respondenter i
pappersform, svaren sammanställdes och kodades i ett Exceldokument. Enkäten går att återse
i bilaga 1. I programmet STATA genomfördes tester för att kunna dra slutsatser, finna
samband mellan bankkrisen penningtvätt och kundernas lojalitet samt förtroende. Resultatet i
den här studien presenteras i sifferform vilket Bjereld m.fl. (2009) menar är en kvantitativ
metod.
Metoden enkät valdes till den här studien, eftersom en enkät gör det möjligt att nå ut till
många respondenter relativt enkelt och blir genom det tidseffektiv (Denscombe, 2018;
Henricson, 2017). Det som är viktigt vid enkätstudier är att vara tydlig i utformningen av
frågorna (Patel & Davidson, 2011) samt att vara säker att det som ska undersökas faktiskt blir
besvarat (Trost, 2012). Det är lätt att frågor misstolkas i enkäter om de är svårt formulerade
(Henricson, 2017), Denscombe (2018) menar att genomföra en enkät i direkt kontakt med
respondenterna är ett bra sätt för att undvika missuppfattningar bland frågorna, eftersom det
går att förklara för respondenten vad frågan innebär. Fördelar med egenkonstruerad enkät är
att det är möjligt att ställa frågor som besvarar vad forskaren undersöker, det är också möjligt
att välja hur lång enkäten ska vara, samt möjlighet att välja vilken skala enkäten ska ha
(Henricson, 2017).
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Tester som genomfördes utifrån enkätsvaren var korrelation och chitvå. Tidsserieanalyser
samt t-tester genomfördes med data hämtad från bankernas årsredovisningar.
Enkätundersökningens svar kombineras med resultat från tidsserieanalyserna samt t-testerna
för att kunna styrka enkätens resultat, s.k. resultattriangulering, som förklaras vidare i 3.3.5.

3.2 Datainsamling
Data som samlats in genom enkäten är primärdata, vilket enligt Eriksson och Hultman (2014)
är förstahandsuppgifter, d.v.s. information som samlas in direkt från respondenterna. Under
kapitel 3.2 presenteras enkätens tillvägagångssätt från idé till färdig enkät, enkätens urval och
insamling av datamaterialet. Kapitlet presenterar även vilken svarsfrekvens och bortfall som
enkäten medfört.

3.2.1 Enkätens utformning
Innan enkätfrågorna skapades hämtades inspiration från tidigare studier och en
kandidatuppsats som berör liknande ämne (Knell & Stix, 2015; Masciandaro & Filotto, 2001;
Olsson & Lundgrens, 2009). Olsson och Lundgrens (2009) kandidatuppsats handlar om hur
husägares förtroende till banken förändrades under finanskrisen, med hjälp av en enkätstudie.
Olsson och Lundgrens (2009); Knell och Stix (2015) enkätfrågor bestod till en början av
demografiska frågor. Olsson och Lundgrens (2009) enkät övergick sedan till påståenden med
fasta svarsalternativ som gav respondenten möjlighet att välja det alternativ som passade bäst
in i en skala mellan ett och tio, där ett var instämmer inte alls och tio var instämmer helt.
Olsson och Lundgren (2009) använde i sin enkät följande påstående “Jag skulle idag byta min
huvudsakliga bank om det vore möjligt”, vilket inspiration togs ifrån och gjordes om till två
olika påståenden “Jag skulle byta bank om det förekommer oegentligheter i min huvudbank”
samt “Jag skulle byta bank om det förekommer penningtvätt i min huvudbank”.
Knell och Stix (2015) genomförde en studie med hjälp av intervjuer där bl.a. respondenterna
fick besvara frågor om vilket förtroende respondenterna hade till banken. Den här studien
inkluderade frågor om förtroende för banken, vilket Knell och Stix (2009) studie bidrog med
inspiration till.
En studie av Masciandaro och Filotto (2001) studerade bl.a. vilken kunskap bankkunder i
Italien hade om kundkännedom. Bankchefer runt om i Italien fick då uppskatta vilken
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kunskap kunderna hade om ämnet, vilket gjorde att inspiration för att inkludera frågor om
kundkännedom väcktes. Den här enkätstudien består därför av tre frågor som berör området
kundkännedom. En annan studie av Krohn (2009) handlade om vilken orsak som gjorde att
respondenterna valt just den bank de är kund hos. Samma fråga inkluderades i den här
enkätstudien för att göra en jämförelse mot Krohn (2009) studie.
Den här studiens enkät var utformad i pappersform. Inledningsvis innehöll enkäten
demografiska frågor som exv. kön, ålder samt utbildningsnivå. Större delen av enkätens
frågor hade fasta svarsalternativ där respondenterna fick kryssa i det alternativ som stämde
bäst in utifrån respondentens synpunkter. Fasta svarsalternativ i en enkät kan enligt Trost
(2012) ha flera fördelar, bl.a. att det är lättare att sammanställa den insamlade data. Frågor
som har öppna svarsalternativ är svårare att sammanställa, eftersom det kan vara många olika
svar. Det kan också vara svårt att tyda olika handstilar vid frågor med öppna svar samt att
olika individer skriver svar olika utförligt. En enkät med fasta svarsalternativ har mindre
bortfall än en enkät med öppna svarsalternativ (Trost, 2012). Endast några frågor i den här
enkäten hade öppna svarsalternativ, vilket gav utrymme för respondenten att beskriva sitt
svar. En öppen fråga i studien var där respondenten skulle skriva vilket år den var född, vilket
är en relativ enkel fråga att besvara och svår att tolka felaktigt. Enkätundersökningen tog cirka
fem minuter att besvara.

3.2.2 Pilotstudie
Innan utformningen av enkäten var helt färdig genomfördes en pilotstudie. Syftet med att
genomföra en pilotstudie var för att få feedback om enkäten innan de riktiga respondenterna
besvarade enkäten. I pilotstudien deltog 20 respondenter som valts ut bland vänner och
bekanta. En pilotstudie gör det möjligt att förbättra den riktiga enkäten innan den ska
genomföras (Denscombe, 2018). I pilotstudien framkom feedback att begreppet
oegentligheter behövdes förtydligas, eftersom testrespondenterna tyckte det begreppet var
svårt att förstå, vilket korrigerades till den slutgiltiga versionen av enkäten. Det var
testrespondenter som önskade mer information om studiens syfte samt information om att
anonymitet borde framkomma i enkäten, vilket justerades till den slutliga versionen. En
reflektion efter pilotstudien var att många av respondenterna svarade att de hade
Länsförsäkringar som huvudbank, och därför lades den banken till som svarsalternativ vid den
riktiga enkäten.
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3.2.3 Urval
För ett lämpligt urval tillfrågades var tredje person som passerade centrumet eller
köpcentrumet om de ville delta i enkätundersökningen, vilket skapar ett bundet slumpmässigt
urval (Trost & Hultåker, 2016). Det var delvis slumpen som avgjorde vem som fick förfrågan
om att besvara enkäten, vilket gör att svar kommer från olika målgrupper. Deltar fler
respondenter i studien kommer det att spegla vad populationen tycker mer rättvist än om
endast ett fåtal respondenter deltar (Trost, 2012).
När den här enkätstudien genomfördes tillfrågades var tredje person så långt det var möjligt.
Då det inte var möjligt att tillfråga var tredje person var när exv. en grupp passerade, vilket
gjorde det svårt att bedöma vem i gruppen som var den tredje personen att gå förbi, då valdes
en person i gruppen. Även vid tillfällen när en respondent informerades om studien och fick
frågan om att delta, passerade andra potentiella respondenter som inte fick frågan om att delta,
även fast de kanske var den tredje i ordningen.

3.2.4 Enkätundersökning
Undersökningen genomfördes i två medelstora städer i Dalarna vid tre olika platser. Dels
genomfördes enkätundersökningen i städernas centrum men också i ett köpcentrum i den ena
staden. Enkätundersökningen pågick under totalt tre vardagar.
Kommunerna där studien genomfördes kontaktades för att kontrollera om tillstånd behövdes
för att samla in data i centrum. Kommunerna hänvisade frågan om tillstånd till polisens
tillståndsmyndighet, som gav information om att inget tillstånd behövdes för den sortens
undersökning som genomfördes. Även ansvarig vid köpcentrumet kontaktades ang. frågan om
tillstånd, som via mail godkände genomförandet av studien.
Dag ett genomfördes undersökningen i den första stadens centrum mellan klockan 13.0016.00, där totalt 36 st. svar samlades in. Samma dag, mellan klockan 17.00-19.30,
genomfördes undersökningen vid köpcentrumet i den andra staden, där 29 st. svar samlades
in. Tanken med en senare tid vid köpcentrumet var att fler potentiella respondenter har slutat
jobbet, vilket leder till att det är mer rörelse där än vad det är under dagtid. Dag två, mellan
klockan 13.00-16.00, genomfördes samma undersökning i den andra stadens centrum, där
totalt 17 st. respondenter deltog. Samma tid för insamling av svar valdes för de båda städerna
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med förhoppning om att få in samma mängd svar från ungefär samma målgrupp. Betydligt
färre människor passerade centrum i den andra staden, därför gjordes ett nytt försök nästa dag
vid en annan tid, för att se om fler människor var i rörelse i centrum. Dag tre genomfördes
undersökningen mellan 10.00-12.00, där ytterligare 13 st. svar samlades in.
3.2.5 Svarsfrekvens och bortfallsanalys
Vid en enkätstudie anser Trost och Hultåker (2016) att en bortfallsanalys ska göras för att få
förståelse i varför ett bortfall har uppstått. Analysen ska innehålla en diskussion om vilka
faktorer som kan ha bidragit till varför de potentiella respondenterna valde att tacka nej till att
delta i undersökningen (Trost & Hultåker, 2016). Samtliga potentiella respondenter som
tillfrågades men tackade nej antecknades för att sedan genomföra en bortfallsanalys. Totalt
tillfrågades 354 personer, 95 personer tackade ja och besvarade enkäten, medan 259 personer
tackade nej, vilket ger svarsfrekvensen 26,8 procent och 73,2 procent i bortfall.
Under tiden som enkätundersökningen genomfördes upptäcktes det att många respondenter
tackade nej p.g.a. att de var stressade för att hinna med en buss eller utföra ett ärende under
lunchrasten. Det var även respondenter som innan studiens syfte hann presenteras, tackade nej
och svarade att de inte ville köpa något. Bortfallet kan ha ökat p.g.a. att respondenterna skulle
besvara frågorna direkt, vilket innebar att de behövde stanna upp i vad de gjorde just då.

3.3 Statistisk metod
För att analysera det datamaterial som samlats in har följande metoder använts; korrelation,
chitvå-test, tidsserieanalys och t-test. Programmet STATA sammanställde resultaten av
testerna som sedan analyseras för att kunna dra slutsatser. Svaren från enkätundersökningen
användes till korrelation och chitvå-tester. Data som användes till tidsserieanalyser och ttester är inhämtade manuellt från bankernas årsredovisningar, mellan åren 2007–2018.
3.3.1 Korrelation
Enkel linjär regressionsanalys kan användas för att visa vilket samband två variabler har,
sambandet kan antingen vara positivt eller negativt. Ett positivt samband kännetecknas av att
värdena av de båda variablerna antingen är höga eller låga, medan vid negativt samband är
den ena variabelns värde högt och den andra variabelns värde lågt. Måttet som används för att
mäta korrelation mellan variabler kallas för korrelationskoefficient, som visar ett värde mellan
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-1 och 1. Ett värde mellan -1 och 0 har ett negativt samband, ett värde mellan 0 och 1 har ett
positivt samband, visar korrelationskoefficienten 0 finns det inget samband mellan variablerna
(Lantz, 2013).
3.3.2 Chitvå-test
Vid ett chitvå-test jämförs det faktiska värdet från datamaterialet mot det förväntade värdet av
datamaterialet. Det faktiska värdet är det värdet som har samlats in genom datainsamling,
medan det förväntade värdet är det värdet som beskriver en lika fördelning mellan samtliga
variabler (Edling & Hedström, 2003). Det förväntade värdet beräknas enligt Edling och
Hedström (2003) utifrån formeln nedan:
𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =

𝑅𝑎𝑑𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 ∗ 𝐾𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

Ett chitvå-test studerar olika variabler för att kunna bekräfta eller bestrida om det finns en
skillnad i populationen, vilket med andra ord går att förklara om variablerna är beroende av
varandra eller inte (Edling & Hedström, 2003).
3.3.3 Tidsserieanalys
Enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007) är tidsserieanalys när data samlats in med lika
stort intervall mellan observationerna, exv. en dags eller ett års intervaller. En tidsserieanalys
består av två variabler, y-axeln visar den testade variabelns värde, medan x-axeln visar den
aktuella tidsperioden (Andersson, m.fl., 2007). Med en tidsserieanalys kan bankernas totala
intäkter jämföras över tid, för att visa om trenderna skiljer sig åt eller om det är lika mellan de
olika bankerna. Bankerna som har studerats i tidsserieanalyserna är samma som enkätens
svarsalternativ för vilken respondentens huvudbank är, d.v.s. Handelsbanken, Nordea,
Länsförsäkringar, SEB samt Swedbank. Den data som samlats in och används i
tidsserieanalyserna och vid t-testerna är sekundärdata, vilket enligt Eriksson och Hultman
(2014) är primärdata som samlats in av någon annan, exv. årsredovisningar.
3.3.4 T-test
T-test är en metod där hypoteser kan prövas, vilken kan vara både enkelsidig och dubbelsidig.
Men hjälp av hypotesprövningar går det inte att fastställa vilket värde en variabel faktiskt har,
utan det går att dra slutsatser om vilket värde en variabel inte har. Ett t-test består av en
nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1). Om ett t-test visar tillräckligt starka bevis om att H0
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är sann, förkastas hypotesen, vilket gör att det då går att säga vilket värde en variabel inte kan
ha (Lantz, 2013). Det finns tre hypoteser i den här studien, som testar om skillnaden för SEB
och Swedbanks medelvärde är mindre än noll, skilt från noll eller större än noll.
3.3.5 Resultattriangulering
Det är möjligt att ta fram resultat genom olika sätt, i den här studien används deskriptiv
statistik från enkätfrågorna samt statistisk metod genom korrelation, chitvå-test,
tidsserieanalys och t-test. Triangulering är när ett resultat kombineras med ett annat resultat
för att få ett så utförligt resultat som möjligt (Patel & Davidson, 2011), exv. svaren från en
enkätfråga kan styrkas med vad som syns i en tidsserieanalys. De två resultaten kombineras
för att sedan dra slutsatser om i den här studiens diskussion (Patel & Davidson, 2011).

3.4 Metodkritik
Enkäten genomfördes i de två städernas centrum vid tidpunkterna 10.00-12.00 samt 13.0016.00, vilket kan kritiseras. Enligt Denscombe (2018) kan det bli en snedvridning av resultatet
p.g.a. uteblivna svar, eftersom enkäten genomfördes under kontorstid. Potentiella
respondenter arbetade förmodligen under enkätens genomförande och kan göra att enkäten
blir överrepresenterad av en viss målgrupp, vilket kan påverka den här studiens resultat och
väntevärdesriktigheten (Lantz, 2013). För att undvika problemet hade undersökningen kunnat
genomföras både dagtid och kvällstid, för att inte utesluta potentiella respondenter
(Denscombe, 2018).
Det går att diskutera om resultatet blivit vinklat åt något håll. De personer som valde att svara
kan vara mer missnöjda eller nöjda än majoriteten av bankernas kunder och ge en felaktig bild
av vad populationen tycker. De personer som har tagit sig tid att besvara enkäten kanske vill
framföra sitt missnöje eller att de är väldigt nöjda, vilket gör att studien kanske inte får ta del
av åsikter från de personer som är neutrala.
En enkätundersökning ger stor bredd när mycket data kan samlas in från många respondenter,
det ger däremot inte lika mycket detaljerad data som en intervju kan ge, (Denscombe, 2018),
vilket kan kritiseras då studien inte kan ta hänsyn till ytterligare åsikter än vad enkätfrågorna
redovisar. Den här studien vill undersöka hur populationen påverkas av bankkrisen
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penningtvätt, vilket gör att ingen detaljerad data behövs för att kunna dra slutsatser.

3.5 Kvalitetsaspekter
Validitet och reliabilitet är två aspekter att beakta för att uppnå hög kvalitet i studien. Validitet
kan definieras som en studies giltighet, där metodvalet avser att mäta det som faktiskt ska
mätas. Vid ett metodval som passar in i studiens syfte kan studien anses nå hög validitet
(Trost, 2012). Det går även att definiera validitet som vilket samband det som avses att
undersöka faktiskt har undersökts (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Reliabiliteten handlar om hur
en undersökning blivit genomförd (Bjereld, m.fl., 2009). En undersökning som är bra
genomförd ökar studiens tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011), men det är svårt att innan
genomförandet av en enkät bedöma om den är tillförlitlig eller inte. Enligt Patel och Davidson
(2011) bör frågorna vara enkelt formulerade samt att frågorna inte ska ge utrymme för
misstolkning, vilket kan undvikas genom att enkäten provas av andra personer innan den
riktiga undersökningen genomförs (Patel & Davidson, 2011).
En studies reliabilitet kan stärkas eller prövas genom att delar av studien eller hela studien
upprepas av andra forskare, för att se om resultatet blir lika som tidigare studie (Bjereld, m.fl.,
2009). Studiens validitet är beroende av reliabilitet, vilket innebär att om undersökningens
genomförande är bristande, spelar det ingen roll att studiens validitet är hög (Bjereld, m.fl.,
2009). En studie som har hög reliabilitet kan anta både hög och låg validitet. En väl
genomförd studie kan anses vara tillförlitlig, men om det som avses att mäta faktiskt är mätt
kan variera (Trost, 2012).
3.5.1 Validitet
Studiens enkätfrågor utformades med inspiration från tidigare forskning kring förtroende för
sin bank. Tidigare studier överensstämde inte riktigt med det som var tänkt att undersökas i
den här studien, därför skrevs frågorna om för att passa bättre till den här studiens syfte och
frågeställning. I studien fick samtliga respondenter besvara ett frågeformulär som var lika
utformat oavsett åldersgrupp.
Studiens resultat kan inte generaliseras för hela Sveriges bankkunder, eftersom studien endast
genomfördes i Dalarna samt att kvantiteten respondenter inte är en lämplig mängd. Med hjälp
av resultattriangulering kan enkätundersökningen styrkas av den sekundärdata som
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tidsserieanalyserna visar, vilket kan öka studiens validitet. Sekundärdata är insamlad av någon
annan, vilket gör att det är viktigt att vara kritisk mot informationen som är angiven i
årsredovisningarna, eftersom det inte är säkert att informationen som visas är korrekt.

3.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om, som nämnts ovan, hur väl en studie kan repeteras av andra forskare
och få ett liknande resultat. Den här studien beskriver metoden för hur data samlats in och
vilket resultat enkäten gav i form av deskriptiv statistik, kapitel fyra. I bilaga 1 och 2 går det
att återse den här studiens enkätfrågor samt beskrivning till varför varje fråga skapats. Den här
studien redovisar tillvägagångssättet för insamlingen av data, vilket kan tillföra högre
reliabilitet till studien.
Det går att diskutera om resultatet har påverkats av åldersfördelningen som enkäten
resulterade i. Respondenterna är indelade i sex åldersgrupper, där tre av grupperna (18–24 år,
25–34 år och över 65 år) representerar 65 procent av urvalet och övriga tre grupper (35–44 år,
45–54 år och 55–65 år) representerar en mindre andel av urvalet. Fördelningen av
respondenternas ålder är inte jämn, vilket kan ha påverkat resultatet om vad populationen
egentligen tycker, eftersom personer mellan 35–64 år inte representerar populationen så
mycket som de borde ha gjort, vid en jämn fördelning.
De tester som har utförts med sekundärdata från bankernas årsredovisningar är tester som kan
upprepas av andra forskare, eftersom samma data finns tillgänglig för allmänheten, vilket gör
att vem som helst kan ta del av informationen i bankernas årsredovisningar. Genomförs
samma tester med samma variabler över samma tidsperiod borde resultatet vara detsamma,
vilket kan styrka studiens reliabilitet.

3.6 Etiskt förhållningssätt
Henricson (2017) menar att med hjälp av etiska principer ökar respondenternas trygghet,
rättigheter och välbefinnande. Respondenterna som deltar i studien har rätt att vara anonyma,
ha kännedom om sina rättigheter samt att få information om studien (Ejlertsson & Axelsson,
2014; Henricson, 2017). Anonymitet kan bidra till att respondenterna svarar mer
sanningsenligt i undersökningen om det är ett känsligt ämne. Samtliga respondenter och
potentiella respondenter ska bemötas med respekt, oavsett om de deltar i studien, om de
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tackar nej till att delta eller om de väljer att inte slutföra enkäten (Henricson, 2017). I den här
studien gjordes ingen återkoppling till respondenterna efter studien, vilket gjorde att det inte
var nödvändigt med personuppgifter och respondenterna förblir anonyma.
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4 Resultat
Resultatkapitlet redovisar studiens resultat. Först beskrivs enkätundersökningens resultat i
form av deskriptiv statistik, därefter beskrivs resultatet från studiens tester: korrelation,
chitvå-tester, tidsserieanalys samt t-tester.

4.1 Deskriptiv statistik
Enkätundersökningens samtliga svar redovisas i tabeller och diagram nedan. Tabellerna och
diagrammen kompletteras med text som beskriver tabellen eller diagrammet. Samtliga
enkätfrågor finns bifogade i bilaga 1.
I studien deltog totalt 95 respondenter, varav 47 procent (45st) män och 53 procent (50st)
kvinnor. Grupperna 25–34 år och 65+ var de störst representerade grupperna, vilket
motsvarade 25 procent respektive 23 procent. Respondenter i åldern 18–24 stod för 17
procent. Den grupp med lägst antal respondenter var åldersfördelningen 35–44 år, vilket
bestod av sju procent. Övriga grupper stod för resterande del som motsvarade totalt 28
procent.
Diagram 1: Kön/Åldersfördelning

Kön

Åldersfördening
23%

53%

47%

18-24 år

17%

25-34 år

Man
Kvinna

35-44 år

12%

25%

45-54 år
55-65 år

16%

7%

65+

Bland respondenterna som deltog i studien var 38 procent heltidsanställda, vilket var den
största gruppen. Den näst största gruppen bestod av pensionärerna, 24 procent.
Deltidsanställda representerade 14 procent av respondenterna och studenterna bestod av 16
procent. Den procenten som anges som annan i diagram 2 är en person som är sjukskriven.
Sex procent av respondenterna var egenföretagare, samt en procent var arbetssökande.
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Diagram 2: Huvudsysselsättning

Huvudsysselsättning
Anställd, heltid

1%

Anställd, deltid

24%

38%

1%

Egenföretagare
Student
Arbetssökande

16%
6%

Pensionär

14%

Annan

I diagram 3 är det möjligt att läsa av en procentuell andel av avslutad utbildning. Majoriteten,
55 procent av respondenterna, har gymnasiet som högsta avslutade utbildning.
Respondenterna som valt ”annat” har exv. kvalificerad yrkesutbildning eller
yrkeshögskoleutbildning. I diagram 3 går det även att utläsa hur stor del av respondenterna
som avslutat högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot ekonomi. De 35
procent av respondenterna som har studerat vid högskola eller universitet, har 12 st. av
respondenterna (36 procent) inriktning mot ekonomi.
Diagram 3: Högsta utbildning/Ekonomiutbildning

Högsta utbildning
4%

6%

Ekonomiutbildning

Grundskola
Gymnasiet

35%

Högskola/Universitet

55%

36%
64%

Ja
Nej

Annat

I diagram 4 beskrivs andelen respondenter som har vardera bank. Det är 43 procent som hade
Swedbank som sin huvudbank vid årsskiftet 2018–2019, 21 procent av respondenterna hade
Handelsbanken. 18 procent representerar kunder från Nordea, två procent av respondenterna
har angivit att de hade en annan bank som huvudbank. 63 procent av respondenterna svarade
att de har en bank, medan 37 procent svarat att de har mer än en bank.
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Diagram 4: Bank/Fler än en bank

Huvudbank
2%
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Handelsbanken
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37%

Nordea

43%

12%
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Nej

Swedbank

4%

18%

Annan bank

De respondenter som svarade att de har fler än en bank, fick även följdfrågan om varför de
har flera banker. Frågan tillät öppet svar, vilket innebar att respondenten fick skriva en egen
kommentar i svarsfältet. Nedan sammanfattas några punkter om varför respondenterna har
flera banker:
•

Lån till bostad, privatlån eller liknande i annan bank.

•

Sprida sina risker i sitt sparande.

•

Andra banker erbjuder högre sparränta än huvudbanken.

•

Köp av aktier och fonder genom andra banker.

•

Efter bankbyte har några inte orkat avsluta sitt engagemang hos den tidigare banken.

•

För att underlätta vardagen med att ha flera bankkort vid ev. fel.

•

Bättre förmåner.

Diagram 5 visar att en tydlig majoritet av respondenterna svarat att de har varit kund i sin
bank mer än tio år, 63 procent. Det är ingen av respondenterna som har bytt bank under det
senaste året, vilket inte syns i diagram 5, eftersom det är noll procent. Fem procent har bytt
bank under de senaste ett till två åren. Under de senaste tre till fyra åren har tio procent bytt
bank. Det är elva procent av respondenterna som har bytt bank de senaste fem till sju åren,
medan elva procent uppgett att de bytt bank de senaste åtta till tio åren.
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Diagram 5: Hur länge har respondenten varit kund i sin bank
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Vidare bestod enkäten av 14 frågor där respondenten fick kryssa i det svar som stämmer bäst
in vid varje påstående. Diagram 6 visar att 43 personer är nöjda med sin huvudbank. Fyra av
respondenterna är inte nöjda med sin huvudbank. I samma diagram är det möjligt att se hur
respondenternas förtroende är till deras huvudbank. 37 personer anger att de har ett gott
förtroende för sin huvudbank. Det är fyra personer som inte har förtroende för sin bank.
Diagram 6: Nöjd/Förtroende
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Respondenterna fick besvara frågan om de vet vad kundkännedom är inom bankbranschen
och om de vet varför bankerna ställer kundkännedomsfrågor. Diagram 7 visar att det är 30
personer som vet vad kundkännedom är inom bankbranschen, 15 personer har svarat varken
eller, medan 11 personer har svarat mellan varken eller och instämmer helt. Det är 9 personer
som har svarat att de inte vet vad kundkännedom är, samt fyra personer som har svarat mellan
varken eller och instämmer inte alls. De sista 26 respondenterna har svarat vet inte. De
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respondenter som har svarat vet inte, instämmer inte alls, samt mellan varken eller och
instämmer inte alls, är i kommande två frågor om kundkännedom bortplockade, eftersom de
respondenternas svar indikerar att de inte vet vad kundkännedom är. Av kvarvarande
respondenter (56 personer) är det 28 personer som har svarat att de vet varför banken ställer
frågor om kundkännedom, nio personer har svarat varken eller, medan tre personer har svarat
att de inte vet varför bankerna ställer frågor kring kundkännedom.
Diagram 7: Kundkännedom
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Frågan ”Jag tycker det är bra att banken ställer kundkännedomsfrågor” i diagram 8 visar
endast de 56 personer som svarat i diagram 7 att de vet vad kundkännedom är. 26 personer
tycker att det är bra att banken ställer kundkännedomsfrågor, en respondent har svarat att den
inte tycker att det är bra att banken ställer kundkännedomsfrågor. I frågan om respondenterna
vet vad penningtvätt innebär, har alla respondenter inkluderats igen, där har 67 personer
svarat att de vet vad penningtvätt innebär. Det är få respondenter som svarat instämmer inte
alls eller vet inte kring frågan om penningtvätt.
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Diagram 8: Kundkännedom/Penningtvätt
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I diagram 9 är det 32 personer som svarat att de inte vet om de anser att deras bank motverkar
bankkriser. 16 personer anser att deras bank motverkar att bankkriser uppstår. I påståendet
”Jag vet hur min huvudbank arbetar för att motverka penningtvätt” har 40 respondenter svarat
att de inte vet. Sju personer har svarat att de vet hur deras bank motverkar penningtvätt.
Diagram 9: Bankkriser/Penningtvätt
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I diagram 10 redogörs om förtroendet för sin bank har förändrats i samband med en bankkris.
16 personer menar att förtroendet har förändrats, medan tio respondenter svarat att de inte vet
om deras förtroende har förändrats i samband med en bankkris.
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Diagram 10: Förtroendet för min bank har ändrats i samband med en bankkris

Förtroendet för min huvudbank har
ändrats i samband med en bankkris
28

30
25
20

16

18

16

15
10

10

7

5
0

Instämmer
helt

Varken
eller

Instämmer Vet inte
inte alls

Diagram 11 visar att 32 personer skulle byta bank om oegentligheter skulle förekomma i
inom deras bank. Åtta personer skulle fortsätta vara kunder även om oegentligheter skulle
förekomma. 17 personer vet inte om de skulle byta bank. I samma diagram visas att 35
personer skulle byta bank om penningtvätt skulle förekomma i deras bank. Sju personer skulle
inte byta bank om penningtvätt skulle förekomma i deras bank, medan 11 personer inte vet
om de skulle byta bank.
Diagram 11: Byta bank vid oegentligheter/penningtvätt
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Respondenterna fick besvara frågan om de anser att banken de är kunder hos har ett gott
rykte. 37 personer tycker att deras bank har ett gott rykte, medan nio personer inte tycker att
deras bank har ett bra rykte, vilket går att återse i diagram 12.
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Diagram 12: Bankens rykte
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Det går att se i diagram 13 att åtta personer inte skulle rekommendera sin bank till vänner och
bekanta, samma antal har svara att de inte vet om de skulle rekommendera sin bank. 34
personer skulle rekommendera sin bank. Vidare redovisas att 35 respondenter är nöjda med
den relationen som de har till sin bank. Betydligt färre, sex personer, har inte den relationen
som de önskar till sin bank.
Diagram 13: Rekommendera bank/Relation till bank
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Diagram 14 redovisar vilken orsak som ligger bakom ett förändrat förtroende hos
respondenterna i och med en bankkris, där ett svarsalternativ fick väljas. Majoriteten, 39
procent, menar att förtroendet inte har påverkats i samband med en bankkris. De två näst
största svarsalternativen som påverkat förtroendet till det sämre var dels p.g.a. den
information som framkommit i media (15,8 procent) och att tilliten till banken påverkats och
blivit sämre (13,7 procent). 5,3 procent av respondenterna menar att deras relation till en
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personlig bankman har förändrats till det bättre i samband med en bankkris. 6,3 procent har
svarat att deras personliga värderingar har förändrats i samband med en bankkris.
Diagram 14: Ändrat förtroende p.g.a. en bankkris

I diagram 15 är det möjligt att se en procentuell fördelning över vilken bankkris som påverkat
respondenterna mest. 36 procent av respondenterna har svarat att ingen bankkris har påverkat
dem. Bankkrisen som påverkat respondenterna mest är penningtvätt, vilket 31 procent har
svarat. Fem procent påverkades mest av Panamaaffären, medan sex procent påverkades av
flytt av huvudkontor. Lehman Brothers konkurs påverkade sex procent av respondenterna
mest av. En procent svarade att andra oegentligheter haft störst påverkan. 14 procent av
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respondenterna vet inte vilken bankkris som påverkat de mest. En respondent valde att
besvara frågan med två svar, vilket var penningtvätt och andra oegentligheter som påverkat
den respondenten mest.
Diagram 15: Vilken bankkris har haft störst påverkan på respondenterna
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Respondenter har valt 2 alternativ

Frågan om ”Vilka orsaker fick dig att välja den bank du har idag”, fick respondenten välja
max tre alternativ, sammanställning av svaren finns i diagram 16. Det mest svarade
alternativet, som 30 personer svarat, är att de har blivit rekommenderade den bank de valt från
bekanta. 27 personer har valt sin bank p.g.a. tidigare erfarenheter om banken. Fyra personer
valde sin bank för att banken hanterar kontanter och tio personer har valt sin bank efter vart de
fick bra låneränta. Andra faktorer som spelar in vid valet av bank och som har fått många svar
är relationen till en bankman, service och bankens rykte. 27 personer anser att relationen till
en bankman är viktig, där största delen är representerade av respondenter som är äldre än 65
år. 23 personer tycker att service är en betydelsefull faktor och 21 personer menar att valet av
bank påverkas av bankens rykte. Det är inga av respondenterna i studien som valt sin bank
p.g.a. att banken motverkar penningtvätt eller andra oegentligheter.
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Diagram 16: Vilka orsaker fick dig att välja den bank du har idag
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4.2 Korrelation
I den här studien har flera variabler testats mot varandra. Studien kommer endast att redovisa
de korrelationer som är statistiskt signifikanta. Samtliga tester för korrelation innehåller
variabeln vilken bank respondenten har jämfört med en annan variabel. Bankerna är
Handelsbanken (kodad som 1), Länsförsäkringar (2), Nordea (3), SEB (4), Swedbank (5),
annan bank (6) och alternativ för de respondenter som inte ville ange vilken bank de har (7).
De respondenter som har en annan bank består endast av två personer samt att det inte är
någon respondent som har svarat att den inte vill ange vilken bank den har, vilket gör att de
respondenterna inte kommer att diskuteras i kommande korrelationer.
Bank/ Jag är nöjd med min huvudbank
Korrelationen mellan vilken bank respondenten har och hur nöjd kunden är med sin bank har
ett negativt samband, vilket innebär att en kund som svarat att den har en bank som är kodad
med en lägre siffra, är mer nöjd än en respondent som har svarat en bank som är kodad med
en högre siffra. I datamaterialet är Handelsbanken och Länsförsäkringar kodade med ett
respektive två och SEB samt Swedbank är kodade med fyra och fem. Korrelationen mellan de
två variablerna visar att respondenter som har Handelsbanken och Länsförsäkringar tenderar
att vara mer nöjda med sin bank än de som har SEB och Swedbank. Nordea hamnar mitt
emellan och är kodad som nummer tre. I diagram 17 redovisar y-axeln nöjdhet, medan xaxeln redovisar respondentens bank. Korrelationslinjen i diagrammet visar det linjära
sambandet mellan bank och hur nöjd respondenterna är med sin bank. I diagram 17 är
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sambandet negativt, eftersom linjen har en nedåtgående lutning, -0,2666. Testets
signifikansnivå är fem procent.
Diagram 17: Nöjdhet
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Bank/Jag anser att min huvudbank motverkar bankkriser
Korrelationen mellan vilken bank som respondenterna har och hur de upplever att deras bank
motverkar bankkriser är negativt, vilket går att återse i diagram 18. Det innebär att de banker
som är kodade med en låg siffra anser att deras bank motverkar bankkriser bättre, än vad de
respondenterna som har en bank som är kodade med en högre siffra. Korrelationslinjen i
diagrammet visar ett negativt samband, korrelationskoefficientens lutning är -0,5173. Testets
signifikansnivå är en procent.
Diagram 18: Motverka bankkris
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Bank/Jag anser att min huvudbank motverkar penningtvätt
Sambandet mellan vilken bank som respondenterna har och om de tycker att deras bank
motverkar penningtvätt går att återse i diagram 19, sambandet mellan variablerna är negativt.
De respondenter som har en bank som kodats med en högre siffra, exv. Swedbank, är
generellt mer missnöjda med hur deras bank motverkar penningtvätt. Medan de respondenter
som har en bank som kodats med lägre siffra, exv. Handelsbanken, är mer nöjda med hur
deras bank motverkar penningtvätt. Korrelationskoefficienten mellan bank och om
respondenten anser att deras huvudbank motverkar penningtvätt är -0,3567. Testets
signifikansnivå är en procent.
Diagram 19: Motverka penningtvätt
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Bank/Jag skulle byta bank om penningtvätt förekommer i min huvudbank
Korrelationen i diagram 20 visar sambandet mellan vilken bank respondenten svarat att den
har och om respondenten skulle byta bank om penningtvätt förekommer i respondentens
huvudbank är negativ. Korrelationslinjens lutning är -0,2154. De banker som kodats med
lägre nummer har kunder som är mer villiga att byta bank om det skulle förekomma
penningtvätt inom banken, medan kunder i banker som kodats med högre nummer inte skulle
byta bank p.g.a. att penningtvätt förekommer inom banken. Testets signifikansnivå är fem
procent.
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Diagram 20: Byta bank p.g.a. penningtvätt
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Bank/Jag tycker min bank har ett gott rykte
I diagram 21 ställs variablerna vilken bank respondenten har mot om respondenten upplever
att banken har ett bra rykte. De respondenter vars bank kodats med lägre siffra tycker deras
bank har ett bättre rykte, än de respondenterna vars bank har kodats med högre siffra. Det
finns ett negativt samband mellan variablerna, korrelationslinjens lutning är -0,3863. De
respondenter som har Handelsbanken tycker deras bank har ett bättre rykte än vad
respondenterna som har Swedbank. Testets signifikansnivå är en procent.
Diagram 21: Rykte
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Bank/Jag skulle rekommendera min bank till vänner och bekanta
I diagram 22 visas korrelationen mellan den bank respondenten har och om respondenterna
skulle rekommendera sin bank. De respondenter som har Handelsbanken och
Länsförsäkringar, är mer villiga att rekommendera sin bank till vänner och bekanta än de
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respondenter som har en bank som kodats med högre nummer, exv. Swedbank.
Korrelationslinjens lutning är -0,4032, vilket innebär att variablerna har ett negativt samband.
Testets signifikansnivå är en procent.
Diagram 22: Rekommendera banken
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4.3 Chitvå-test
Chitvå-testerna utgår från två hypoteser där H0 = fördelningen mellan variablerna är lika och
att det inte finns någon skillnad, alternativhypotesen H1 = fördelningen är olika och det finns
en skillnad. I samtliga tester har de socioekonomiska variablerna jämförts med de
undersökande variablerna. De tester som redovisas nedan är de tester som är statistiskt
signifikanta och de tester som inte var signifikanta har uteslutits från studien, eftersom mer än
100 tester genomfördes. Samtliga chitvå-tester som var signifikanta går att återse under bilaga
3–12. I tabellerna står det verkliga värdet högst upp i varje rad, nedanför står det förväntade
värdet som skulle inträffat om fördelning mellan svaren varit lika. Enligt Edling och
Hedström (2013) beräknas det förväntade värdet enligt formeln nedan:

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =

𝑅𝑎𝑑𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 ∗ 𝐾𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

Huvudsysselsättning/Förtroende för min bank
Förtroendet för banken varierar i förhållande till vilken sysselsättning respondenten har och
går att återse i bilaga 3. Här testades variablerna huvudsysselsättning mot vilket förtroende
som föreligger mot den bank som respondenterna har. De personer som är heltidsanställda
och pensionärer har mer förtroende för sin bank, än vad det förväntade värdet visar. Personer
som är deltidsanställda har mindre förtroende för sin bank, än vad som var väntat. Testets
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resultat visar att det finns en skillnad i vilken huvudsysselsättning personen har, mot vilket
förtroende som förekommer för banken. Det p-värde som redovisats i testet är 0,003, vilket
visar att det finns en skillnad i förtroende beroende på vilken huvudsysselsättning
respondenten har. Med 99 procent säkerhet går det att säga att det finns en skillnad mellan
variablerna med signifikansnivån en procent.
Utbildningsnivå/Jag vet vad penningtvätt innebär
Variablerna utbildningsnivå och kunskap om penningtvätt ställdes mot varandra, vilket
redovisas i bilaga 4. Testet visade att personer med grundskola som högst avslutade
utbildning har sämre kunskap om vad penningtvätt innebär, än vad det förväntat värdet
visade. De respondenterna som har gymnasiet som högst avslutade utbildning hade mer
kunskap om penningtvätt än förväntat. Testets totala resultat visade p-värdet 0,000. Med 99,9
procent säkerhet finns det en skillnad mellan utbildningsnivå och kunskap om vad
penningtvätt innebär, vilket ger en signifikansnivån 0,1 procent.
Ålder/Vilken bankkris har påverkat mig mest
Testet i bilaga 5 beskriver respondenternas ålder i jämförelse med vilken bankkris som
påverkat de mest. Testet visar att respondenterna i åldersspannen 18–24 år samt 35–44 år
svarat att ingen bankkris har påverkat dem i större utsträckning än vad som var förväntat.
Åldersspannet 25–34 år är det fler respondenter än förväntat som har svarat att de påverkas av
bankkrisen penningtvätt. De respondenterna som är inom 45–54 år har i större utsträckning än
förväntat svarat att Lehman Brothers konkurs påverkat de mest. Respondenterna mellan 55–
64 år påverkades mer än förväntat av flytt av bankens huvudkontor. De respondenter som är
äldre än 65 år har svarat i mindre utsträckning att de inte påverkas av bankkriser, än vad som
var förväntat. Respondenterna som är äldre än 65 år påverkas mer av penningtvätt än
förväntat. P-värdet för testet är 0,001. Testet resulterade i att det finns en skillnad i
respondenternas ålder och vilken bankkris som har påverkat de mest, vilket kan sägas med 99
procent säkerhet.
Kön/Jag skulle byta bank om det förekommer oegentligheter i min bank
I bilaga 6 redovisas hur variablerna kön påverkar respondenterna att byta bank om det skulle
förekomma oegentligheter i deras bank. P-värdet för testet beräknades till 0,045, vilket
resulterade i att det finns en skillnad mellan könen. Männen i studien skulle byta bank i
mindre utsträckning om oegentligheter skulle förekomma, medan kvinnorna skulle byta bank
41

i större utsträckning än vad som var förväntat. Med p-värdet 0,045 går det med 95 procent
säkerhet att säga att det finns en skillnad.
Huvudsysselsättning/Jag skulle byta bank om det förekommer oegentligheter i min bank
Bilaga 7 visar hur respondentens sysselsättning ser ut jämfört med om respondenten är villig
att byta bank om oegentligheter skulle förekomma inom sin bank. Av respondenterna som är
heltidsanställda samt deltidsanställda är det fler än förväntat som instämmer att de skulle byta
bank om oegentligheter förekommer inom sin bank. Det är färre av studenterna än förväntat
som har svarat att de instämmer och skulle byta bank om oegentligheter förekom i deras bank.
Testets p-värde är 0,066, vilket innebär att det är möjligt att säga med 90 procent säkerhet att
det är en skillnad i vad respondenten har för sysselsättning och om de skulle byta bank om
oegentligheter förekom i deras bank.
Kön/Jag skulle byta bank om det förekommer penningtvätt i min bank
I bilaga 8 visas skillnaden mellan könen mot om de skulle byta bank om det förekommer
penningtvätt inom deras bank. Kvinnorna i den här studien skulle byta bank i större
omfattning än vad som var förväntat. Männen skulle istället byta bank i mindre omfattning än
väntat. Det p-värde som testet resulterade i är 0,057, vilket innebär att det finns en skillnad
mellan könen. Att det finns en skillnad går att säkerställa med 90 procent säkerhet, eftersom
signifikansnivån är tio procent.
Huvudsysselsättning/Vilken bankkris har påverkat mig mest
Bilaga 9 visar att respondenterna med sysselsättning anställd heltid och deltid har svarat att de
inte påverkas av någon bankkris i större utsträckning än vad det förväntade värdet visar. De
respondenter som är studenter påverkas mer av bankkrisen penningtvätt än vad det förväntade
värdet visar. Pensionärerna påverkas mindre av bankkriser än vad som var förväntat.
Pensionärerna har svarat mer än vad som var förväntat att de påverkas av penningtvätt.
Testets p-värde är 0,008. Det är möjligt att säga med 99 procent säkerhet att det finns en
skillnad i vilken huvudsysselsättning respondenten har och vilken bankkris som påverkar de
mest.
Bank/Jag är nöjd med min bank
Bilaga 10 visar hur nöjda respondenterna är i jämförelse med vilken bank de har. De
respondenterna som har Handelsbanken eller Länsförsäkringar är generellt mer nöjda med sin
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bank än vad som är förväntat. Respondenterna som har Nordea eller SEB som bank är mindre
nöjda än vad det förväntade värdet visar. De respondenter som har Swedbank är både mer
missnöjda och mer nöjda än vad det förväntade värdena visar. P-värdet är 0,088, vilket gör att
det går att säga med 90 procent säkerhet att det är skillnad i hur nöjd respondenterna är i
förhållande till vilken bank som de har.
Bank/Jag vet hur min huvudbank motverkar bankkris
Bilaga 11 visar om vilken bank respondenten har påverkar hur respondenterna tycker att
banken motverkar bankkriser. De respondenter som har Swedbank som huvudbank tycker att
banken inte motverkar bankkriser i större utsträckning än väntat. Vid en lika fördelning, där
val av bank inte ska påverka kundernas åsikter, borde fler kunder hos Swedbank svarat att de
tycker banken motverkar bankkriser. De respondenter som har Handelsbanken som
huvudbank tycker i större utsträckning att banken motverkar bankkriser än väntat. Testet gav
p-värdet 0,001, vilket visar att det går med 99 procent säkerhet att säga att det är en skillnad i
vad respondenterna tycker om bankens arbete i relation till vilken bank de har.
Bank/Jag vet hur min huvudbank motverkar penningtvätt
Bilaga 12 visar om det är någon skillnad mellan de olika bankerna och om respondenterna vet
hur deras bank motverkar penningtvätt. De respondenter som är kunder i Handelsbanken har
svarat att de instämmer helt i att de vet hur deras bank motverkar penningtvätt, vilket är över
det förväntade värdet. Det förväntade värdet av instämmer inte alls för Handelsbanken är över
det som respondenterna har svarat. De respondenter som har Nordea som bank har svarat att
de inte instämmer alls är större än det förväntade värdet. Fler än förväntat av respondenterna
som är kunder i Swedbank har svarat att de instämmer inte alls, vilket innebär att de inte
tycker att de vet hur deras bank motverkar penningtvätt. Testets p-värde är 0,047. Det är
möjligt att med 95 procent säkerhet säga att respondenterna har olika kunskap om hur deras
bank motverkar penningtvätt.

4.4 Tidsserieanalys
I tidsserieanalysen ingår fem banker; Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB och
Swedbank. Det material som använts till tidsserieanalysen är data som har sammanställts från
bankernas årsredovisningar mellan åren 2007–2018. Variablerna som studerats är räntabilitet
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på eget kapital, kreditförlustnivå, K/I-tal5, antalet heltidsanställda, totala intäkter, EBIT6 och
årets resultat.
Räntabilitet på eget kapital
Graf 1 visar att samtliga banker hade en nedgång i räntabilitet på eget kapital runt år 2008,
vilket var i samband med finanskrisen. Länsförsäkringar och Swedbanks nedgång var större
än de andra bankernas. Det var även Länsförsäkringar och Swedbank som ökade räntabiliteten
på eget kapital mest efter finanskrisen. Handelsbanken, Nordea och SEB:s räntabilitet på eget
kapital minskade år 2008, men inte lika mycket som de andra bankerna som har studerats.
Handelsbanken och Nordea har haft en jämn linje efter 2008, vilket innebär att de inte har
ökat räntabilitet på eget kapital igen. SEB:s räntabilitet har istället gått upp igen efter 2008.
Runt 2016 hade SEB en nedgång igen, men den här gången var den inte lika stor som den som
var år 2008, redan 2018 var det åter vid samma nivå som de var innan nedgången 2016.
Graf 1: Räntabilitet på eget kapital

Kreditförlustnivå
Kreditförlustnivån för Handelsbanken, SEB och Swedbank ökade runt 2008, då det var
finanskris. För SEB och Swedbank var det större kreditförluster än vad det var för
Handelsbanken. För Länsförsäkringar var kreditförlustnivån jämn över perioden 2007–2018.
5
6

Kostnader/Intäkter
Rörelseresultat före avskrivningar
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Graf 2 visar kreditförlustnivån för Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB och Swedbank, för
Nordea saknas siffror som beskriver kreditförlustnivån.
Graf 2: Kreditförlustnivå

K/I-tal
Handelsbanken och Nordeas K/I-tal under åren 2007–2018 är relativt oförändrade och båda
bankerna har stabila trendlinjer. Länsförsäkringars K/I-tal har under en längre period stegvis
minskat hela tiden, fram tills runt 2015 då en kraftigare minskning skedde. Den bank som har
tydligast förändring över perioden är Swedbank där det är möjligt att se en kraftig nedgång år
2008. Under 2011 var Swedbanks K/I-tal vid samma nivå som det var innan finanskrisen.
Runt 2013 minskade Swedbanks K/I-tal igen, men inte lika kraftigt som tidigare. Samtliga
bankers K/I-tal går att se i graf 3.
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Graf 3: K/I-tal

Antalet heltidsanställda
Under åren har antalet heltidsanställda i genomsnitt varierat mellan bankerna, vilket graf 4
visar. Handelsbanken och Länsförsäkringar har haft en stabil, något växande, trendlinje för
antalet anställda. SEB och Swedbank har däremot minskat antalet under i stort sett alla år från
2007 till 2018. Swedbank ökade antalet anställda under 2017, redan året efter minskade det
igen.
Graf 4: Genomsnittligt antal anställda
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Totala intäkter
Samtliga bankers totala intäkter går att återse i graf 5. Handelsbankens totala intäkter har en
positiv lutning från 2007 till 2018. Nordea har haft ungefär samma totala intäkt under
tidsperioden, till skillnad från Länsförsäkringar som varierat sina intäkter från år till år. SEB
och Swedbank har ökat i totala intäkter periodvis för att sedan minska något under några år.
Graf 5: Totala intäkter

EBIT
Bankernas EBIT, rörelseresultat efter avskrivningar, visar en nästan genomgående trend där i
stort sett alla banken hade en nedgång under finanskrisen 2008, se graf 6. Den bank som inte
påverkades var Nordea. Åren efter finanskrisen har alla banker nått tillbaka till den nivån som
var innan krisen. SEB har sedan tappat ytterligare i EBIT några år senare, men arbetade sig
tillbaka med en positiv trend.
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Graf 6: EBIT

Årets resultat
Studeras variabeln årets resultat är Nordeas resultat, mer eller mindre, oförändrat.
Länsförsäkringars resultat minskade under finanskrisen 2008, sedan ökade det igen till samma
nivå som det tidigare varit. Handelsbanken minskade årets resultat runt 2008 och det har
därefter sakta stigit till samma nivå som innan. För både SEB och Swedbank har årets resultat
varierat mycket under perioden 2007–2018. Swedbank hade den största nedgången runt 2008,
något år senare var årets resultat uppe vid tidigare nivå igen. Därefter har årets resultat
förändrats upp och ner, men med mindre förändringar än den runt 2008. Även för SEB har
årets resultat varierat under perioden, men inte lika mycket som Swedbanks förändring 2008.
Bankernas utveckling av årets resultat under perioden visas i graf 7.
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Graf 7: Årets resultat

Marknadsandelar privatsektorn, inlåning
Graf 8 visar marknadsandelar för privatsektorn, inlåning, för Länsförsäkringar, SEB och
Swedbank ser ut under perioden 2007–2018. Handelsbanken och Nordea saknar information
om marknadsandelar för perioden. Ingen av bankernas kurvor visar någon större förändring i
marknadsandelar vid ett visst tillfälle. Länsförsäkringars kurva går försiktigt uppåt hela tiden,
Swedbanks kurva minskar under perioden, medan SEB:s kurva ser ut att hålla sig vid samma
nivå.
Graf 8: Marknadsandelar privatsektorn, inlåning
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Marknadsandelar privatsektorn, utlåning
Graf 9 visar marknadsandelar privatsektorn, utlåning, vilket är relativt likt kurvorna i graf 8,
som visar marknadsandelar för privatsektorn, inlåning. Länsförsäkringars marknadsandelar
för utlåning ökade under perioden, Swedbanks marknadsandelar minskade, medan SEB:s
marknadsandelar först ökade litegrann, för att sedan minska till samma nivå som innan. Det
saknas information om marknadsandelar för utlåning för Handelsbanken och Nordea.
Graf 9: Marknadsandelar privatsektorn, utlåning

4.5 T-test
Flera av tidsserieanalyserna ovan visar att SEB och Swedbank påverkades mer av
finanskrisen 2008 än vad andra svenska banker gjorde, därför genomfördes ytterligare tester
för de utmärkande bankerna. SEB och Swedbanks medeltal för antalet anställda under
perioden 2007–2018 är 18 096 st. respektive 18 336 st. personer, vilket indikerar att antalet
anställda är relativt lika mellan bankerna. Flera t-tester genomfördes, men endast fyra tester
visades vara statistiskt signifikanta, med en signifikansnivåerna 1, 5 eller 10 procent.
Variabler som testades som inte var signifikanta var räntabilitet på eget kapital,
kreditförlustnivå, genomsnittligt antal anställda, EBIT och årets resultat. I samtliga t-tester
nedan används följande ekvation för att undersöka om hypoteserna ska förkastas eller ej
förkastas:
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 1 (𝑆𝐸𝐵) − 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 2 (𝑆𝑤𝑒𝑑𝑏𝑎𝑛𝑘) = 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
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I det parade t-test, som redovisas i tabell 2, för marknadsandelar privatsektor (inlåning)
mellan SEB och Swedbank går det att säga med 99,9 procent säkerhet att marknadsandelar
skiljer sig åt mellan bankerna, Swedbank har mer marknadsandelar än SEB på den privata
sektorn för inlåning. Bilaga 14 visar att SEB:s medelvärde är 0,1185, samt Swedbanks
medelvärde 0,2233, vilket ger differensen -0,1047. Skillnaden i medelvärde är mindre än noll
samt skilt från noll, vilket gör att hypotes ett och två, i tabell 2 förkastas. Skillnaden i
medelvärdet är inte större än noll, därför kan inte hypotes tre förkastas.
Tabell 2: Marknadsandelar för privatsektor, inlåning

Hypotes 1

Hypotes 2

Hypotes 3

Skillnaden i

Skillnaden i

Skillnaden i

medelvärde < 0

medelvärde ≠ 0

medelvärde > 0

0,0000***

0,0000***

1,0000

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.

Jämförs marknadsandelar för den privata sektorn (utlåning) går det att säga med 99,9
procent säkerhet att bankernas marknadsandelar skiljer sig åt. Swedbank har större
marknadsandel än SEB, vilket visas i tabell 3. Bilaga 15 visar att SEB:s medelvärde är
0,1316 samt Swedbanks är 0,2450, skillnaden i medelvärde blir -0,1134. Hypotes ett och
två förkastas, eftersom skillnaden i medelvärdet är mindre än noll samt skilt från noll.
Hypotes tre förkastas ej, eftersom skillnaden i medelvärdet inte är större än noll.
Tabell 3: Marknadsandelar för privatsektor, utlåning

Hypotes 1

Hypotes 2

Hypotes 3

Skillnaden i

Skillnaden i

Skillnaden i

medelvärde < 0

medelvärde ≠ 0

medelvärde > 0

0,0000***

0,0000***

1,0000

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.

I tabell 4 jämförs SEB:s samt Swedbanks totala intäkter. Hypotes två och tre förkastas,
eftersom p-värdet redovisas som 0,0025 samt 0,0012. Att SEB:s totala intäkter är större än
Swedbanks går att säga med 95 procent säkerhet, vilket ger signifikansnivån fem procent.
SEB:s medelvärde i totala intäkter är 42 252,5 mkr, medan Swedbanks är 37 260,67 mkr,
vilket ger en skillnaden 4 991,83 i medelvärde, t-testet går att återse i bilaga 16. Hypotes ett
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förkastas ej, eftersom skillnaden i medelvärdet inte är mindre än noll. Hypotes två och tre
förkastas, eftersom skillnaden i medelvärdet är skilt från noll samt större än noll.
Tabell 4: Totala intäkter

Hypotes 1

Hypotes 2

Hypotes 3

Skillnaden i

Skillnaden i

Skillnaden i

medelvärde < 0

medelvärde ≠ 0

medelvärde > 0

0,9988

0,0025**

0,0012**

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.

P-värdet redovisades som 0,0626, vilket kan säkerställas med 90 procent att SEB:s K/I-tal är
större än Swedbanks. SEB:s medelvärde i K/I-tal är 0,5600, medan Swedbanks medelvärde är
0,4033, vilket ger skillnaden 0,1567 i medelvärde. För att kunna förkasta en hypotes behöver
p-värdet vara 0,1 eller lägre. I t-testet mellan SEB:s och Swedbanks K/I-tal (tabell 5)
förkastades hypotes tre, eftersom skillnaden i medelvärdet är större än noll. Hypotes ett
förkastas ej, eftersom skillnaden i medelvärdet inte är lägre än noll. Hypotes två är skilt från
noll, men förkastas ej p.g.a. att p-värdet inte är inom signifikansnivån tio procent.
Tabell 5: K/I-tal

Hypotes 1

Hypotes 2

Hypotes 3

Skillnaden i

Skillnaden i

Skillnaden i

medelvärde < 0

medelvärde ≠ 0

medelvärde > 0

0,9374

0,1252

0,0626*

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
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5 Diskussion
I studiens diskussionskapitel kopplas resultatet samman med teorier och tidigare studier.
Studien resulterade i mycket resultat, vilket gör att allt resultat inte kommer att diskuteras i
diskussionen. Det som diskuteras är det som anses mest väsentligt och intressant.

Den här studien visar att de större faktorerna till vilken bank som respondenterna valt är i
första hand rekommendation från bekanta, i andra hand utgår respondenterna från tidigare
erfarenheter samt relation till en bankman, vilket redovisas i diagram 16. I den här studien är
det totalt 30 personer som svarat att de väljer bank utifrån rekommendationer från vänner och
bekanta. Studien visar att respondenter som är kunder i Handelsbanken och Länsförsäkringar
är mer villiga att rekommendera sin bank, än vad respondenter som är kunder i Swedbank är
(korrelationen går att återse i diagram 22), vilket kan tänkas hänga ihop med den kris som
Swedbank drabbats av under våren 2019. En annan faktor som är viktig för respondenterna i
studien är relationen till en bankman (diagram 16), framförallt för respondenter som är äldre
än 65 år. Personer som är över 65 år kan tänkas vara vana vid att besöka ett kontor för att få
hjälp med sina bankärenden, vilket de kan se som en trygghet, medan personer som är yngre
gör det själva hemifrån genom bankens applikation eller webbsida. Skillnaden kan tänkas
bero på att den äldre generationen inte följt med i teknikutvecklingen som varit. I en tidigare
studie, genomförd av Krohn (2009), är de viktigaste faktorerna vid val av bank den finansiella
stabiliteten som banken har, i andra hand väljer kunderna bank utifrån förtroende och i tredje
hand utifrån bekvämlighet (Krohn, 2009), vilket är i motsats till den här studien. Studien av
Krohn (2009) och den här studien genomfördes under pågående kriser, men finanskrisen 2008
påverkade förmodligen fler länder än vad Swedbanks penningtvättskris gjort, vilket kan ha
betydelse för hur respondenterna väljer sin bank. Enligt den här studien är den största faktorn
vid val av bank ett bekvämlighetsmässigt val, eftersom respondenten valt bank p.g.a.
rekommendation från bekanta (diagram 16).
Andra faktorer som är viktiga vid val av bank enligt den här studiens respondenter är bankens
rykte, tjänster och service, diagram 16. I studien svarade många respondenter att de tycker sin
bank har ett bra rykte, diagram 21 visar att det finns ett negativt samband mellan vilken bank
som respondenterna har och vilket rykte de upplever att banken har. De respondenter som är
kunder i Nordea och Swedbank tycker dock att banken inte har ett bra rykte. Nordeas rykte
kan ha påverkats av att banken valt att flytta sitt huvudkontor till Finland, många av kunderna
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trodde att det var p.g.a. flytten som flera kontor runt om i landet stängdes, vilket var en
missuppfattning, eftersom Nordea året innan flytten påbörjade ett förändringsarbete som
innebar att flera kontor i landet stängdes ner (Nordea, 2018). För Swedbanks del kan ryktet
påverkats av den penningtvättsskandal som precis har uppmärksammats. Service är ytterligare
en viktig faktor bland respondenterna i studien vid val av bank, vilket är enligt Baumann,
m.fl., (2012) en viktig faktor för att behålla sina kunder. Baumann m.fl., (2012) menar att om
kunderna är nöjda och om bankerna har en bra service kommer kunderna att fortsätta vara
lojala mot sin bank, vilket stämmer överens med intressentteorin. Enligt intressentteorin
behöver belöningen från företaget vara större än det som intressenten bidrar med till företaget
(Ax, m.fl., 2015), exv. om kunderna betalar en avgift till banken förväntar de sig att
belöningen ska vara större än vad de har bidragit med till banken. Är intressenterna nöjda med
bankens service, produkter och tjänster är belöningen större än kundens bidrag, vilket gör att
kunden fortfarande har ett intresse till att vara kund i banken.
Diagram 6 visar att 43 personer är nöjda med sin bank, vilket motsvarar 45 procent av
respondenterna. Baumann, m.fl., (2012) förklarar att kunder som är nöjda med sin bank
stannar som kunder, medan kunder som är missnöjda byter bank när tillfälle ges (Baumann,
m.fl., 2012). Inga respondenter i den här studiens har bytt bank det senaste året, vilket syns i
diagram 5. Korrelationen i studien mellan nöjdhet och bank (diagram 17) visar att det finns
ett negativt samband mellan variablerna, de respondenter som är kunder i Handelsbanken är
mer nöjda med sin bank, än de respondenter som är kunder i Swedbank, vilket även chitvåtestet i bilaga 10 visar.
Oavsett om respondenterna är nöjda med sin bank eller inte, är det ingen respondent som bytt
bank det senaste året (diagram 5), vilket visar att respondenterna inte påverkas så mycket av
den senaste bankkrisen penningtvätt. Korrelationen mellan bank och om respondenterna
skulle byta bank om penningtvätt skulle förekomma i deras huvudbank har en negativ
korrelation (diagram 20), vilket innebär att de respondenter som är kunder i Swedbank är
mindre villiga att byta bank, medan respondenter som är kunder i Handelsbanken är mer
villiga att byta bank om penningtvätt förekommer. Tidigare studier har kommit fram till att
kunder byter bank p.g.a. att bankkriser uppstår (Teichert & Wagenfürer, 2012; Gros & Roth,
2009), vilket är motsatsen till vad den här studien kommit fram till. Teichert och Wagenfürers
(2012) studie visade att bankkrisen som chockade världen 2008 inte hade något att göra med
ekonomiska förluster för kunderna, utan det var kundernas förtroende som påverkades så
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mycket att de valde att byta bank. Enligt Söderlund (2001) kan det antyda att kundernas
relation till företaget är så stark att respondenterna kan anses ha en sann lojalitet mot banken,
och vid en bankkris är de inte villiga att byta bank. En person som istället har en falsk lojalitet
kommer att byta bank när tillfälle ges, vilket en bankkris kan tänkas vara. Både den här
studien och Teichert och Wagenfürer (2012) studie genomfördes under pågående bankkris.
Att respondenterna ville byta bank under finanskrisen, som Teichert och Wagenfürer (2012)
kom fram till, kan tänkas höra ihop med finanskrisen 2008s storlek, i jämförelse med
penningtvätten i Swedbank som drabbat färre länder och i mindre utsträckning. Att kunderna
inte byter bank kan bero på att bankbranschen har en begränsad marknad, vilket Baumann,
m.fl., (2012) menar gör det mer gynnsam för bankerna att arbeta med sina befintliga kunder
än att skapa nya kundrelationer. Andra branscher som exv. elektronikbranschen kan tänkas ha
en annan typ av marknad, där släpps det nya produkter oftare, vilket gör att kunderna vill
uppdatera sig genom att exv. ha den senaste modellen på telefon. Att marknaden för
elektronikprodukter inte är begränsad kan bero på att kunderna konsumerar
elektronikprodukter på ett annat sätt jämfört med hur de konsumerar bankens produkter och
tjänster.
Swedbank har nyligen uppmärksammats i media om den penningtvätt som pågått i banken
under de senaste åren. För att den här studien ska gå i linje med tidigare studier (Teichert &
Wagenfürer, 2012; Gros & Roth, 2009; Knell & Stix, 2015), borde kunder hos Swedbank
tappat förtroendet i samband med bankkrisen. Den här studien visar inte något signifikant
resultat som säger att förtroendet minskar mer beroende på vilken bank respondenten har,
utan det är andra faktorer som påverkar förtroendet. Det som går att utläsa genom chitvå-testet
i bilaga 3, är att kundernas förtroende till sin bank påverkas av vilken huvudsysselsättning
respondenten har. Personer som är heltidsanställda och pensionärer har mer förtroende för sin
bank än vad som var förväntat, medan deltidsanställda hade mindre förtroende för sin bank är
vad som vad väntat. Knell och Stix (2015) kom fram till att sociodemografiska faktorer som
ålder och kön inte har någon större påverkan kring respondenternas förtroende. Faktorer som
påverkar förtroendet menar Knell och Stix (2015) är inkomst och sysselsättning, vilket är i
linje med den här studien. Den här studien kom fram till att respondenternas sysselsättning
påverkar förtroendet för banken. Heltidsanställda samt pensionärer har högre förtroende än
förväntat, medan deltidsanställda har lägre förtroende än förväntat (bilaga 3), vilket kan bero
på att de respondenter som är heltidsanställda har en högre inkomst än respondenter som är
deltidsanställda.
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37 procent av respondenterna har fler än en bank, medan resterande 63 procent har en och
samma bank för hela sin ekonomi, diagram 4. Att kunder väljer och ha en bank kan tänkas
bero på att de är tillräckligt nöjda med sin bank och därför blir lojal mot den banken. De
respondenter som har flera banker menar att de har valt det för att bl.a. sprida riskerna i sitt
sparande. Det är enkelt att bli kund i en ny bank, vilket kan underlätta då bankerna kan vara
specialiserade inom ett visst område, exv. sparande eller lån, och kunderna kan då vända sig
till olika banker beroende på ärendet. De 37 procent som har fler än en bank kan tänkas bero
på att de inte tycker att huvudbanken uppfyller de krav som respondenterna har kring bankens
tjänster, service och produkter, vilket kan kopplas samman med intressentteorin (Ax, m.fl.,
2015). Kunder som inte får den belöningen av huvudbanken som de anser är rimlig väljer att
bli kund hos ytterligare en bank för att bli nöjda, eftersom det idag finns banker som har
specialiserat sig inom exv. sparande och kan erbjuda en bättre sparränta, vilket gör det
lönsamt att spara pengar där.
En fråga respondenterna fick besvara handlade om huruvida förtroendet har förändrats i
samband med en bankkris (diagram 14). Flest respondenter, 39 procent, svarade att
förtroendet inte har påverkats p.g.a. en bankkris, vilket går emot tidigare studier (Teichert &
Wagenfürer, 2012; Gros & Roth, 2009; Knell & Stix, 2015), som kom fram till att förtroende
förändrades vid en bankkris. De respondenterna i den här studien som anser att deras
förtroende har ändrats i samband med en bankkris är p.g.a. information som framkommit i
media har försämrat förtroendet (15,8 procent) samt att tilliten till banken har förändrats till
det sämre (13,7 procent). Deegan, m.fl., (2002) menar att händelser som tas upp i media kan
skada företagets legitimitet, eftersom företagen inte längre upplevs som legitima och vid en
skandal uppfylls inte längre samhällets värderingar. Hartwig (2018) resonerar att
företagsskandaler kan vara en bidragande orsak till att legitimiteten hos företagen förändras,
eftersom media är den intressent som övervakar företagen och sprider information om dem
vid stora händelser till allmänheten. Samhällets normer och värderingar kan ändras och vara
en bidragande orsak till företagens förändrade legitimitet (Hartwig, 2018). Tidigare studier
(Barbarossa, m.fl., 2016; Falkheimer & Heide, 2015) inom livsmedelsbranschen visar att
förtroendet har förändrats i samband med en skandal. Under 2013 uppmärksammades Findus
Nordic i media om att deras köttbullar och lasagne innehöll hästkött utan att redovisa det i
innehållsförteckningen. När händelsen uppmärksammades av konsumenterna minskade
kundernas förtroende till varumärket, samtidigt som företagets legitimitet försämrades
(Falkheimer & Heide, 2015). Marknaden erbjuder flera komplement till Findus köttbullar,
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vilket gör att det är enkelt för kunderna att fortsätta konsumera samma produkt från ett annat
varumärke. Vid en kris inom livsmedelsbranschen kan det tänkas vara lättare att byta
varumärke för kunderna om de är missnöjda, än vad det är att byta bank p.g.a. en bankkris.
Byte av märke vid en livsmedelsprodukt tar förmodligen inte lika lång tid som ett bankbyte
skulle ta, och är förmodligen inte lika omfattande. Den här studien redovisar att förtroendet
för banken har förändrats, men att inga respondenter har bytt bank (diagram 5) det senaste
året, vilket indikerar att ingen kund har påverkats tillräckligt mycket för att byta till en annan
bank. Det kan tänkas vara fler faktorer som spelar in för att genomföra ett bankbyte än vad det
är vid byte av varumärke för köttbullar, vilket kan bero på att ett bankbyte är en betydligt mer
omfattande process.
I den här studien fick respondenterna besvara frågorna om de skulle byta bank om
penningtvätt eller andra oegentligheter förekommer inom banken, studien visar att
respondenterna inte har bytt bank i samband med att skandalen kring penningtvätt uppkom.
Den deskriptiva statistiken (diagram 11) visar att fler personer svarat att de skulle byta bank
än de som svarat att de inte skulle byta bank vid en bankkris. Sedan genomfördes ett
korrelationstest där variablerna bank och byta bank p.g.a. penningtvätt jämfördes mot
varandra, diagram 20. I testet visade det sig att personer som svarat att de är kunder hos
Swedbank är mindre villiga att byta bank, än exv. Handelsbanken eller Länsförsäkringar.
Resultatet av korrelationstestet stämmer inte överens med tidigare studier, som menar att en
bankkris påverkar kunderna att byta bank (Teichert & Wagenfürer, 2012; Gros & Roth,
2009). Teichert och Wagenführer (2012) studie som genomfördes i Tyskland, menar att
finanskrisen 2008 påverkade konsumenternas relation till bankerna, där resultatet visade att en
finansiell kris kan leda till att kunder väljer att byta bank. Diagram 5 visar att majoriteten av
respondenterna har varit kund i samma bank längre än tio år (63 procent), medan ingen av
respondenterna har bytt bank under eller efter den senaste skandalen penningtvätt. Enligt
Söderlund (2001) är en person som varit kund i sin bank länge en lojal kund. Resultatet kan
tänkas bero på att det mer är en tanke samt påverkan från media som gör att respondenterna
svarar att de skulle byta bank, men när bankkriser inträffar agerar respondenterna inte som de
sagt.
I studien framkommer det att 70,5 procent av respondenterna vet vad penningtvätt innebär,
diagram 8. Enligt BRA (2011) är penningtvätt en process där pengar från brottslig
verksamhet tvättas för att se ut som legalt intjänade, vilket gömmer den ursprungliga
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inkomstkällan (Vesterhav m.fl., 2011). Resultatet av studien visar att det finns en skillnad i
utbildningsnivå hos respondenten och hur bra kunskap de har om vad penningtvätt innebär
(bilaga 4). De respondenter som har avslutat grundskolan har sämre kunskap än förväntat,
medan respondenterna som har avslutat gymnasiet har bättre kunskap om penningtvätt än vad
som var förväntat.
Respondenterna vet inte hur banken motverkar att penningtvätt uppstår, vilket kan tyda på att
respondenterna inte har tillräcklig kunskap eller bristande information från bankerna.
Bankerna motverkar penningtvätt genom att ha uppdaterad kännedom om sina kunder (FI,
2018b). Enkäten i den här studien visar att respondenterna har dålig kunskap om vad
kundkännedom är inom bankbranschen (diagram 7). De respondenter som vet vad
kundkännedom är, vet varför banken ställer frågor kring kundkännedom (diagram 7).
Masciandaro och Filottos (2001) studie visade att kunder inom bankbranschen har dålig
kunskap om varför banken måste ställa frågor kring kundkännedom, och motverka
penningtvätt, vilket går i linje med den här studien. Carpenter och Feroz (2001) menar att
lagar och regler gör att företag agerar lika, eftersom de är tvingade. I och med att kravet att
känna sin kund finns i alla banker har de kommit att efterlikna varandra (FI, 2018a) och
agerar genom tvingande isomorfism. Isomorfism hänger ihop med institutionell teori och
förklarar varför företag inom en viss bransch efterliknar varandra (Hartwig, 2018). I testet för
korrelation (diagram 18 & 19) visas det att beroende på vilken bank som respondenterna har,
så anses det i olika utsträckning, om hur mycket banken motverkat bankkriser och
penningtvätt. De personer som har bankerna Handelsbanken eller Länsförsäkringar är mer
nöjda med hur deras bank motverkar penningtvätt till skillnad från de kunder som har
Swedbank som huvudbank, vilket syns i chitvå-test, bilaga 12. Nyligen uppmärksammades
Swedbank i media för en penningtvättsskandal som pågått under flera år, vilket kan ha
bidragit till att Swedbanks kunder anser att banken är sämre på att motverka penningtvätt och
andra bankkriser än hur andra bankkunder upplever situationen.
I studiens tidsserieanalys jämfördes de fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och
Swedbank, samt Länsförsäkringar. Samtliga av bankernas variabler har varierat under
periodens gång, men framförallt var finanskrisen 2008 mer märkbar för SEB och Swedbank,
vilket visas i graf 1–9 från tidsserieanalysen. Samtliga bankers räntabilitet på eget kapital
minskade runt finanskrisen 2008, bankerna Länsförsäkringar, SEB och Swedbank hade större
förändringar än Handelsbanken och Nordea. Variabeln kreditförlustnivån visar tydligt att det
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skedde stora förändringar för SEB och Swedbank under finanskrisen 2008, där det är
framförallt Swedbanks kreditförlustnivå som sticker ut. Studeras variabeln K/I-tal är det
endast Swedbank som visar en förändring under finanskrisen. Variabeln EBIT visar även den
att det är framför allt SEB och Swedbank som hade en nedgång vid finanskrisen. Genom att
studera det material som tidsserieanalysen givit, är det möjligt och se att det framförallt är
storbankerna, SEB och Swedbank, som sticker ut över den valda perioden, vilket är tydligast
kring året 2008 och den globala finanskrisen. I tidigare rapport säger Kazmierska och
Thellenberg (2008) att Swedbank var finansmarknadens enda bank som inte förutsåg att
finanskrisen 2008 skulle påverka Baltikum. Swedbanks kreditförluster ökade från 334
miljoner kronor till 823 miljoner mellan åren 2007 och 2008 (Kazmierska & Thellenberg,
2008), vilket är mer än en 100 procentig ökning i kreditförluster. Kreditförlusternas
förändring går att se i graf 2, där Swedbanks kreditförlustnivå är mer förändrad än någon
annan bank. Att tidsserieanalysen visar mest förändringar för SEB och Swedbank går att
koppla till Barr och Pierrous (2015) artikel. Barr och Pierrous (2015) menar att banker som
hade koppling till länderna i Baltikum påverkades mer än de banker som inte hade någon
verksamhet i de länderna, eftersom ekonomin i Baltikum påverkades mer än ekonomin i
Sverige under finanskrisen 2008.
De t-tester som var signifikanta mellan SEB och Swedbank var variablerna marknadsandelar
för den privata sektorn för både in- och utlåning (tabell 2 & 3), totala intäkter (tabell 4) samt
K/I-tal (tabell 5). Medeltalet för antalet anställda i SEB är 18 096 för perioden 2007–2018,
medan Swedbanks medeltal för anställda är 18 336 personer för samma period, vilket gör att
bankerna har relativ lika genomsnittligt antal anställda. T-testerna för marknadsandelar vid
privatsektorn för både in- och utlåning visar att Swedbank har fler marknadsandelar än SEB,
även fast antalet anställda är relativt lika. Tidsserieanalysen visar att varken SEB eller
Swedbank har förlorat marknadsandelar under finanskrisen 2008, vilket kan bevisa att kunder
inte bytt bank, eftersom deras förtroende inte påverkas under bankkrisen. Graf 8 & 9 visar att
marknadsandelar för varken in- eller utlåning har förändrats under bankkrisen penningtvätt,
vilket styrker den här studiens resultat om att kunder inte byter bank under bankkriser
(diagram 5). Att kunderna inte byter bank under en bankkris kan bero på att de fortfarande är
mer nöjda med bankens varor, tjänster, service m.m. än vad kunden har betalat för exv.
årsavgift, enligt intressentteorin vill intressenten fortfarande vara intressent om belöningen
överstiger det som intressenten själv bidragit med (Ax, m.fl., 2015).

59

6 Slutsats
Kapitlet beskriver den här studiens slutsats samt förslag till vidare forskning.
Syftet med den här studien var att undersöka om bankkrisen penningtvätt påverkar lojalitet
och förtroende till banken för bankkunderna i Dalarna. Resultatet av den här studiens enkät är
att inga av respondenterna påverkats tillräckligt mycket av bankkrisen penningtvätt att de valt
att byta bank det senaste året, även fast penningtvätt diskuterats mycket i media de senaste
månaderna, vilket visar att kunderna i Dalarna är lojala mot sina banker om penningtvätt
skulle förekomma. Enkäten resulterade i att respondenterna är villiga att byta bank om
penningtvätt skulle förekomma inom banken, men eftersom ingen har bytt bank under det
senaste året visar det att respondenterna inte agerar som de påstått. Resultatet av enkäten går
att styrka genom studiens tidsserieanalyser. I tidsserieanalyserna visas det att bankerna i
Sverige inte gjorde några större förluster av marknadsandelar under finanskrisen 2008, vilket
går i linje med den här studien om hur kunder i Dalarna agerar under en penningtvättskris,
d.v.s. att kunderna i Dalarna inte byter bank vid en bankkris som penningtvätt.
Vid val av bank visar den här studien att bankens arbete för att motverka penningtvätt eller
andra bankkriser inte är något som kunderna påverkas av. Det verkar istället vara viktigt med
en bra relation till banken genom en personlig bankman, bankens service och tjänster.
Resultatet kan indikera att bankerna behöver lägga stor vikt i att skapa goda relationer med
sina kunder, för att förtroendet inte ska påverkas lika mycket vid en bankkris.

6.1 Förslag till vidare forskning
Den här studien genomfördes under våren 2019, vilket var ganska kort tid efter att Swedbank
uppmärksammades i media ang. penningtvätten som pågått under flera år i Baltikum. Det
hade varit intressant att genomföra en liknande studie några år senare för att se om det skett
några förändringar i svaren från respondenterna.
Det hade även varit intressant att göra en studie om några år och undersöka om banken
Swedbank påverkats av penningtvättsskandalen under kommande år. Är det möjligt att se i
Swedbanks årsredovisning 2019 om det skett någon förändring i variablerna som studerats i
den här studien, exv. årets resultat, antal anställda eller marknadsandelar.
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Ytterligare tips till vidare forskning är att göra en mer omfattande undersökning kring
kundernas förtroende under en bankkris, det hade varit intressant att nå ut till fler
respondenter, eftersom den här studien baserats inkluderar endast respondenter i Dalarna. Ett
alternativ kan vara att kontakta bankerna och få hjälp att samla in enkätsvar för att kunna dra
en mer generell slutsats kring ämnet för hela Sverige.

6.2 Lärdomar
Tre år vid Högskolan Dalarna har givit oss kunskap som vi fått användning av under
uppsatsens gång. Under uppsatsens gång har vi bl.a. studerat tidigare forskning, skapat
problemformulering och formulera ett syfte till studien. Vi har lärt oss att analysera den
insamlade data med hjälp av statistiska tester, för att sedan kunna komma fram till en slutsats.
Uppsatsskrivandet har utvecklat våra färdigheter kring att skriva akademiskt. Vi har också lärt
oss att vara kritiska till den information som samlats in till studien.
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Bilaga 1 – Enkätfrågor
Hej!
Vi heter Emelie Ahlqvist och Jennie Vinblad och är ekonomistudenter på
Högskolan Dalarna. Vi skriver just nu på vårt examensarbete i företagsekonomi
och vill genomföra en enkätundersökning.
Vi vill med studien få en förståelse för hur kunders förtroende och lojalitet
påverkas om penningtvätt förekommer inom banken. I enkäten vill vi att du
besvarar några frågor utifrån hur du upplever din relation till banken.
Du kommer vara anonym i undersökningen vilket innebär att det inte kommer
vara möjligt att spåra vilka svar som är dina.

1. Vilket kön har du?
Man
Kvinna
Vill inte definiera
2. Vilket år är du född?
____________________
3. Vad är din huvudsysselsättning?
Anställd, heltid
Anställd, deltid
Egenföretagare
Student
Arbetssökande
Pensionär
Annan______________________________
4. Utbildningsnivå - Vilken är din högsta avslutade utbildning?
Grundskola
Gymnasiet
Högskola/Universitet
Annat_______________________________
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5. Om du har en avslutad högskole- eller universitetsutbildning var den inriktad mot
ekonomi?
Ja
Nej
Jag har ingen avslutad högskoleutbildning.
6. Vilken bank var din huvudbank vid årsskiftet 2018–2019? Med huvudbank avser vi
den bank där du hanterar din privata ekonomi samt dit din inkomst kommer.
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Nordea
SEB
Swedbank
Annan bank____________________________
Vill inte svara
7. Har du fler än en bank?
Ja
Nej
8. Om du svarade ja på fråga 7, varför har du flera banker?
__________________________________________________________________________
9. Hur länge har du varit kund hos din bank? (Din huvudbank om du har flera banker)
Mindre än 1 år
1–2 år
3–4 år
5–7 år
8–10 år
Längre än 10 år.
10. Jag är nöjd med min huvudbank.
Instämmer helt
Varken eller

Instämmer inte alls

Vet inte

11. Jag har förtroende för min huvudbank.
Instämmer helt
Varken eller

Instämmer inte alls

Vet inte
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12. Jag vet vad “kundkännedom” är inom bankbranschen.
Instämmer helt
Varken eller
Instämmer inte alls

Vet inte

13. Jag vet varför bankerna ställer frågor kring kundkännedom.
Instämmer helt
Varken eller
Instämmer inte alls

Vet inte

14. Jag tycker det är bra att banken ställer kundkännedomsfrågor.
Instämmer helt
Varken eller
Instämmer inte alls

Vet inte

15. Jag vet vad penningtvätt innebär.
Instämmer helt
Varken eller

Vet inte

Instämmer inte alls

16. Jag anser att min huvudbank motverkar att bankkriser uppstår (exempelvis
penningtvätt eller finanskris).
Instämmer helt
Varken eller
Instämmer inte alls
Vet inte

17. Jag vet hur min huvudbank arbetar för att motverka penningtvätt.
Instämmer helt
Varken eller
Instämmer inte alls

Vet inte

18. Förtroendet för min huvudbank har ändrats i samband med en bankkris.
Instämmer helt
Varken eller
Instämmer inte alls
Vet inte

19. Jag skulle byta bank om det förekommer oegentligheter i min huvudbank.
(exempelvis bedrägerier, förskingringar eller ”fuffens”)
Instämmer helt
Varken eller
Instämmer inte alls
Vet inte

20. Jag skulle byta bank om det förekommer penningtvätt i min huvudbank.
Instämmer helt
Varken eller
Instämmer inte alls
Vet inte

21. Jag tycker att min bank har ett gott rykte.
Instämmer helt
Varken eller

Instämmer inte alls

Vet inte

22. Jag skulle rekommendera min bank till vänner och bekanta.
Instämmer helt
Varken eller
Instämmer inte alls

Vet inte
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23. Relationen till min bank är som jag önskar.
Instämmer helt
Varken eller

Instämmer inte alls

Vet inte

24. Om förtroendet för din huvudbank har förändrats p.g.a. en bankkris, vilket av
följande påståenden passar bäst in? Välj 1 alternativ.
Min relation till en personlig banktjänsteman har förändrats till det sämre
Min relation till en personlig banktjänsteman har förändrats till det bättre
Min tillit till banken har förändrats till det sämre
Min tillit till banken har förändrats till det bättre
Mina personliga värderingar har förändrats
Bankens kommunikation till mig som kund har förändrats till det sämre
Bankens kommunikation till mig som kund har förändrats till det bättre
Förtroendet har ändrats till det sämre p.g.a. av den information som framkommit i media
Förtroendet har ändrats till det bättre p.g.a. av den information som framkommit i media
Annan orsak_____________________________________
Förtroendet har inte förändrats.
25. Vilken bankkris har påverkat dig mest? Välj 1 alternativ.
Panamaaffären
Penningtvätt
Flytt av bankens huvudkontor
Lehman Brothers konkurs
Andra oegentligheter
Annan___________________________________________
Ingen bankkris har påverkat mig.
Vet inte
26. Vilka orsaker fick dig att välja den bank du har idag? Välj max 3 alternativ.
Bankens rykte
Tidigare erfarenheter om banken
Rekommendationer från bekanta
Banken motverkar penningtvätt
Bra relation till personlig bankman
Bankens produkter
Bankens tjänster
Öppettider hos kontor
Banken motverkar oegentligheter
Banken hanterar kontanter
Bankens service
Bra ränta på lån
Annan orsak________________________

Tack för att du deltog!
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Bilaga 2 – Operationalisering av frågeformulär
Fråga 1: Vilket kön har du?
För att undersöka om det är någon skillnad i hur förtroendet påverkas mellan de olika könen
är den här frågan intressant att ställa, samtliga respondenter har därför fått ange vilket kön de
har. Svarsalternativet “vill inte definiera” fanns, eftersom det kan vara en känslig fråga.
Fråga 2: Vilket år är du född?
Det kan vara relevant att undersöka om respondenternas ålder, eftersom det då går att se om
det finns någon skillnad i bl.a. kunskap eller syn kring penningtvätt. Respondenterna fick
skriva vilket år de var födda, för att vi utefter det skulle kunna göra lämpliga åldersintervall.
Fråga 3: Vad är din huvudsysselsättning?
Tanken med den här frågan är för att se om sysselsättningen påverkar frågornas svar. Frågan
kan visa om det finns någon skillnad i vad heltidsanställda tycker, jämfört med hur en
respondent som är arbetslös upplever en situation.
Fråga 4: Utbildningsnivå - Vilken är din högsta avslutade utbildning?
Tanken med frågan är att undersöka om det finns någon skillnad i kunskap och syn kring
bankkriser beroende på hur välutbildad respondenten är.
Fråga 5: Om du har en avslutad högskole- eller universitetsutbildning var den inriktad
mot ekonomi?
Frågan avser att studera om de som har en avslutad ekonomiutbildning är mer eller mindre
insatta i ämnet bankkriser och penningtvätt, samt om det i så fall kan vara en bidragande
faktor till hur förtroendet påverkas.
Fråga 6: Vilken bank var din huvudbank vid årsskiftet 2018–2019? Med huvudbank
avser vi den bank där du hanterar din privata ekonomi samt dit din inkomst kommer.
Syftet med att fråga om vilken bank de hade vid årsskiftet var för att undersöka om
förtroendet påverkas olika beroende på vilken bank respondenten har. Vi valde att be dem
besvara vilken bank de hade vid årsskiftet 2018–2019, har att göra med den “kris” kring
penningtvätt som pågått under våren 2019. Har bankbyte skett under våren kommer fråga nio
att visa det. Svarsalternativen är de fyra storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och
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Swedbank, även Länsförsäkringar är med som ett svarsalternativ, eftersom flera respondenter
hade angivit Länsförsäkringar vid pilotstudien.
Fråga 7: Har du fler än en bank?
Frågan avser att få information om respondenterna har en eller flera banker, och genom det
kunna dra slutsatser i hur förtroendet och kundlojaliteten är.
Fråga 8: Om du svarade ja på fråga 7, varför har du flera banker?
Om en kund har fler än en bank kan den här frågan förklara varför respondenten har flera
banker, vilket kan vara intressant då det kan vara en orsak till vilket förtroende som finns för
sin huvudbank. Frågan är en öppen fråga, vilket göra att respondenten kan skriva sitt eget
svar.
Fråga 9: Hur länge har du varit kund hos din bank? (Din huvudbank om du har flera
banker)
Respondenter som har varit kunder länge i sin bank borde vara nöjda med sin bank och ha en
god lojalitet. I den här frågan kommer det att visa sig om kunder bytt bank efter årsskiftet
2018–2019.
Från fråga 10 till fråga 23 är frågornas uppbyggnad som ett påstående där respondenterna
får välja, i en skala från ett till fem, om de instämmer helt/varken eller/instämmer inte alls,
samt ett alternativ som ger respondenten möjlighet att svara vet inte.
Fråga 10: Jag är nöjd med min huvudbank.
Syftet med frågan är att undersöka hur nöjda kunderna är med sin bank för att sedan kunna
koppla det till lojalitet eller förtroende.
Fråga 11: Jag har förtroende för min huvudbank.
Frågan avser att undersöka om kunderna har förtroende för sin bank. Bankens produkter
kanske uppfyller de önskemål som respondenterna har, men respondenterna känner inte tillit
till banken. Förtroende kan påverkas av olika faktorer, exv. skriverier om bankkriser.
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Fråga 12: Jag vet vad “kundkännedom” är inom bankbranschen.
Den här frågan ska visa om respondenterna vet vad begreppet kundkännedom innebär.
Samtliga respondenter som har svarat mellan varken eller och instämmer inte alls, instämmer
inte alls samt vet inte, har plockats bort i fråga 13 och 14, eftersom de inte anses ha tillräckligt
med kunskap om begreppet kundkännedom för att besvara de frågorna.
Fråga 13: Jag vet varför bankerna ställer frågor kring kundkännedom.
Frågan avser att undersöka om respondenterna förstår varför banken behöver ställa
kundkännedomsfrågor till sina kunder.
Fråga 14: Jag tycker det är bra att banken ställer kundkännedomsfrågor.
Den här frågan avser att undersöka vad kunderna tycker om att banken ställer frågor kring
kundkännedom.
Fråga 15: Jag vet vad penningtvätt innebär.
Frågan avser att undersöka om respondenternas vet vad penningtvätt innebär.
Fråga 16: Jag anser att min huvudbank motverkar att bankkriser uppstår (exempelvis
penningtvätt eller finanskris).
Syftet med frågan är att undersöka om respondenterna tycker att banken motverkar att
bankkriser uppstår. Om respondenterna tycker att banken motverkar bankkriser kan det tänkas
innebära att respondenterna har vetskap om bankernas arbete.
Fråga 17: Jag vet hur min huvudbank arbetar för att motverka penningtvätt.
Om kunden vet vad frågorna kring kundkännedom innebär bör det synas i svaren vid den
här frågan och då vet respondenterna hur bankerna motverkar att penningtvätt uppstår.
Fråga 18: Förtroendet för min huvudbank har ändrats i samband med en bankkris.
Frågan avser att undersöka om en bankkris påverkar respondenternas förtroende, eftersom
studien bygger i huvudsak kring att undersöka hur förtroendet påverkas vid en bankkris
(penningtvätt).
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Fråga 19: Jag skulle byta bank om det förekommer oegentligheter i min huvudbank.
(exempelvis bedrägerier, förskingringar eller ”fuffens”)
Syftet med frågan är att undersöka om respondenterna påverkas mer eller mindre av andra
saker än penningtvätt, som gör att de väljer att byta bank.
Fråga 20: Jag skulle byta bank om det förekommer penningtvätt i min huvudbank.
Frågan avser att undersöka hur många respondenter som är villiga att byta bank om
penningtvätt uppstår inom banken.
Fråga 21: Jag tycker att min bank har ett gott rykte.
Frågan avser att undersöka hur respondenten uppfattar sin banks rykte, upplever
respondenterna någon skillnad i bankens rykte beroende på vilken bank respondenten har.
Fråga 22: Jag skulle rekommendera min bank till vänner och bekanta.
Om en kund är nöjd med sin bank är sannolikheten förmodligen stor att de även
rekommenderar banken till vänner och bekanta.
Fråga 23: Relationen till min bank är som jag önskar.
Om respondenten får den service och uppskattning från banken som denne vill, bör relationen
mellan parterna visa sig vara bra och synas i det här svaret.
Fråga 24: Om förtroendet för din huvudbank har förändrats p.g.a. en bankkris, vilket
av följande påståenden passar bäst in?
En persons förtroende kan ändras av många saker, därför avser frågan att undersöka vad
orsaken är vid ett ev. förändrat förtroende p.g.a. en bankkris.
Fråga 25: Vilken bankkris har påverkat dig mest?
Syftet med frågan är att undersöka om någon bankkris gjort mer avtryck än någon annan
bankkris och påverkat respondenten mer.
Fråga 26: Vilka orsaker fick dig att välja den bank du har idag?
Med den här frågan besvaras vilka faktorer som kunderna påverkas mest av när de ska välja
bank. I den här frågan fick respondenterna välja tre svarsalternativ, eftersom det kan vara flera
faktorer som påverkat valet av bank.
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Bilaga 3 – Chitvå-test
Huvudsysselsättning/Förtroende för min bank

Förtroende för min bank
1

Huvudsysselsättning

1
2
3
4
5
6
7
Total

0
1,5
1
0,5
3
0,3
0
0,7
0
0,0
0
1,0
0
0,0
4
4,0

2
0
2,5
3
0,9
1
0,6
0
1,2
0
0,1
3
1,7
0
0,1
7
7,0

3

4

5

9
6,5
2
2,3
1
1,4
2
3,1
0
0,2
4
4,3
0
0,2
18
18,0

9
8,0
2
2,8
0
1,8
6
3,8
0
0,3
4
5,3
1
0,3
22
22,0

14
13,5
3
4,6
2
2,9
7
6,3
1
0,4
10
8,8
0
0,4
37
37,0

Total
32
32,0
11
11,0
7
7,0
15
15,0
1
1,0
21
21,0
1
1,0
88
88,0

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
Chitvå-test: 47,2080***
P-värde: 0,003
Huvudsysselsättning:
1= Anställd, heltid
2= Anställd, deltid
3= Egenföretagare
4= Student
5= Arbetssökande
6= Pensionär
7= Annan
Förtroende för min bank:
1= Instämmer inte alls
2
3= Varken eller
4
5= Instämmer helt
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Bilaga 4 – Chitvå-test
Utbildningsnivå/Jag vet vad penningtvätt innebär
Jag vet vad penningtvätt innebär
1

Utbildningsnivå

1
2
3
4
Total

0
0,1
0
0,5
0
0,3
1
0,0
1
1,0

2
0
0,1
1
0,5
0
0,3
0
0,0
1
1,0

3

4

5

3
0,6
3
5,5
4
3,4
0
0,4
10
10,0

1
0,9
9
7,7
4
4,8
0
0,6
14
14,0

2
4,3
38
36,7
24
23,1
3
2,9
67
67,0

Total
6
6,0
51
51,0
32
32,0
4
4,0
93
93,0

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
Chitvå-test: 35,6284***
P-värde: 0,000
Utbildningsnivå:
1= Grundskola
2= Gymnasiet
3= Högskola/Universitet
4= Annat
Jag vet vad penningtvätt innebär:
1= Instämmer inte alls
2
3= Varken eller
4
5= Instämmer helt
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Bilaga 5 – Chitvå-test
Ålder/Vilken bankkris har påverkat mig mest

Vilken bankkris har påverkat mig mest
1
2

Ålder

3
4
5
6
Total

1

2

1
0,9
1
1,3
0
0,2
0
0,7
1
0,5
2
1,3
5
5,0

4
5,3
11
7,8
0
1,4
0
3,9
1
2,8
13
7,8
29
29,0

3
0
1,1
0
1,6
1
0,3
1
0,8
3
0,6
1
1,6
6
6,0

4
0
1,1
0
1,6
0
0,3
4
0,8
1
0,6
1
1,6
6
6,0

5
0
0,2
0
0,3
0
0,0
1
0,1
0
0,1
0
0,3
1
1,0

7
10
6,2
9
9,1
3
1,7
5
4,6
2
3,3
5
9,1
34
34,0

20
0
0,2
1
0,3
0
0,0
0
0,1
0
0,1
0
0,3
1
1,0

Total
15
15,0
22
22,0
4
4,0
11
11,0
8
8,0
22
22,0
82
82,0

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
Chitvå-test: 59,3707***
P-värde: 0,001
Ålder:
1= 18–24
2= 25–34
3= 35–44
4= 45–54
5= 55–64
6= 65+
Vilken bankkris har påverkat mig mest:
1= Panamaaffären
2= Penningtvätt
3= Flytt av bankens huvudkontor
4= Lehman Brothers konkurs
5= Andra oegentligheter
7= Ingen bankkris har påverkat mig
20= Penningtvätt och andra oegentligheter
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Bilaga 6 – Chitvå-test
Kön/Jag skulle byta bank om det förekommer oegentligheter i min bank

Jag skulle byta bank om det förekom oegentligheter i min bank
1

Kön

0
1
Total

4
3,8
4
4,2
8
8,0

2
6
3,8
2
4,2
8
8,0

3

4

5

11
7,6
5
8,4
16
16,0

3
6,6
11
7,4
14
14,0

13
15,2
19
16,8
32
32,0

Total
37
37,0
41
41,0
78
78,0

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
Chitvå-test: 9,7670**
P-värde: 0,045
Kön:
0= Man
1= Kvinna
Jag skulle byta bank om det förekommer oegentligheter i min bank:
1= Instämmer inte alls
2
3= Varken eller
4
5= Instämmer helt
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Bilaga 7 – Chitvå-test
Huvudsysselsättning/Jag skulle byta bank om det förekommer oegentligheter i min bank

Jag skulle byta bank om det förekom oegentligheter i min bank
1
1

Huvudsysselsättning

2
3
4
5
6
7
Total

1
3,0
0
1,1
3
0,7
2
0,9
0
0,1
2
2,1
0
0,1
8
8,0

2
1
3,0
3
1,1
0
0,7
1
0,9
0
0,1
3
2,1
0
0,1
8
8,0

3

4

5

6
5,9
2
2,3
3
1,4
2
1,8
0
0,2
2
4,1
1
0,2
16
16,0

5
5,2
0
2,0
1
1,3
3
1,6
0
0,2
5
3,6
0
0,2
14
14,0

16
11,9
6
4,5
0
2,9
1
3,7
1
0,4
8
8,2
0
0,4
32
32,0

Total
29
29,0
11
11,0
7
7,0
9
9,0
1
1,0
20
20,0
1
1,0
78
78,0

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
Chitvå-test: 35,1860*
P-värde: 0,066
Huvudsysselsättning:
1= Anställd, heltid
2= Anställd, deltid
3= Egenföretagare
4= Student
5= Arbetssökande
6= Pensionär
7= Annan
Jag skulle byta bank om det förekommer oegentligheter i min bank:
1= Instämmer inte alls
2
3= Varken eller
4
5= Instämmer helt
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Bilaga 8 – Chitvå-test
Kön/Jag skulle byta bank om det förekommer penningtvätt i min bank

Jag skulle byta bank om det förekommer penningtvätt i min bank
1

Kön

0
1
Total

3
3,3
4
3,8
7
7,0

2
6
3,3
1
3,8
7
7,0

3

4

5

11
9,3
9
10,7
20
20,0

3
7,0
12
8,0
15
15,0

16
16,3
19
18,8
35
35,0

Total
39
39,0
45
45,0
84
84,0

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
Chitvå-test: 9,1897*
P-värde: 0,057
Kön:
0= Man
1= Kvinna
Jag skulle byta bank om det förekommer penningtvätt i min bank:
1= Instämmer inte alls
2
3= Varken eller
4
5= Instämmer helt
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Bilaga 9 – Chitvå-test
Huvudsysselsättning/Vilken bankkris har påverkat mig mest

Vilken bankkris har påverkat mig mest

Huvudsysselsättning

1
2
3
4
5
6
Total

1

2

2
1,7
0
0,6
0
0,4
0
0,9
0
0,1
3
1,3
5
5,0

3
9,9
4
3,5
1
2,1
9
5,3
0
0,4
12
7,8
29
29,0

3
5
2,0
0
0,7
0
0,4
0
1,1
0
0,1
1
1,6
6
6,0

4
4
2,0
0
0,7
2
0,4
0
1,1
0
0,1
1
1,6
6
6,0

5
0
0,3
0
0,1
0
0,1
0
0,2
0
0,0
1
0,3
1
1,0

7
14
11,6
6
4,1
2
2,5
6
6,2
1
0,4
5
9,1
34
34,0

20
0
0,3
0
0,1
1
0,1
0
0,2
0
0,0
0
0,3
1
1,0

Total
28
28,0
10
10,0
6
6,0
15
15,0
1
1,0
22
22,0
82
82,0

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
Chitvå-test: 51,9844***
P-värde: 0,008
Huvudsysselsättning:
1= Anställd, heltid
2= Anställd, deltid
3= Egenföretagare
4= Student
5= Arbetssökande
6= Pensionär
Vilken bankkris har påverkat mig mest:
1= Panamaaffären
2= Penningtvätt
3= Flytt av bankens huvudkontor
4= Lehman Brothers konkurs
5= Andra oegentligheter
7= Ingen bankkris har påverkat mig
20= Penningtvätt och andra oegentligheter
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Bilaga 10 – Chitvå-test
Bank/Jag är nöjd med min bank

Jag är nöjd med min bank
1

Bank

2
3
4
5
6
Total

1

2

3

4

5

0
0,9
0
0,5
0
0,7
0
0,2
4
1,7
0
0,0
4
4,0

0
0,7
0
0,4
1
0,5
0
0,1
2
1,3
0
0,0
3
3,0

2
5,1
2
2,8
6
4,0
3
1,0
9
9,9
1
0,3
23
23,0

4
4,0
3
2,2
6
3,2
1
0,8
4
7,7
0
0,2
18
18,0

14
9,5
6
5,2
3
7,6
0
1,9
20
18,4
0
0,5
43
43,0

Total
11
11,0
11
11,0
16
16,0
4
4,0
39
39,0
1
1,0
91
82,0

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
Chitvå-test: 29,0037*
P-värde: 0,088
Bank:
1= Handelsbanken
2= Länsförsäkringar
3= Nordea
4= SEB
5= Swedbank
6= Annan bank
Jag är nöjd med min bank:
1= Instämmer inte alls
2
3= Varken eller
4
5= Instämmer helt
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Bilaga 11 – Chitvå-test

Bank

Bank/Jag vet hur min huvudbank motverkar bankkris

Jag vet hur min huvudbank motverkar bankkris
1
2
3
4
5
Total
1
0
0
4
3
8
15
2,4
1,2
5,2
2,4
3,8
15,0
2
0
1
0
4
5
10
1,6
0,8
3,5
1,6
2,5
10,0
3
3
1
3
1
0
8
1,3
0,6
2,8
1,3
2,0
8,0
4
0
0
1
0
0
1
0,2
0,1
0,3
0,2
0,3
1,0
5
7
2
14
2
3
28
4,4
2,2
9,8
4,4
7,1
28,0
6
0
1
0
0
0
1
0,2
0,1
0,3
0,2
0,3
1,0
Total
10
5
22
10
16
63
10,0
5,0
22,0
10,0
16,0
63,0

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
Chitvå-test: 44,9896***
P-värde: 0,001
Bank:
1= Handelsbanken
2= Länsförsäkringar
3= Nordea
4= SEB
5= Swedbank
6= Annan bank
Jag vet hur min huvudbank motverkar bankkris:
1= Instämmer inte alls
2
3= Varken eller
4
5= Instämmer helt
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Bilaga 12 – Chitvå-test

Bank

Bank/Jag vet hur min huvudbank motverkar penningtvätt

Jag vet hur min huvudbank motverkar penningtvätt
1
2
3
4
5
Total
1
2
0
6
2
4
14
4,8
0,8
5,3
1,3
1,8
14,0
2
1
0
6
0
2
9
3,1
0,5
3,4
0,8
1,1
9,0
3
6
2
0
1
0
9
3,1
0,5
3,4
0,8
1,1
9,0
4
0
0
1
0
0
1
0,3
0,1
0,4
0,1
0,1
1,0
5
10
1
8
2
1
22
7,6
1,2
8,4
2,0
2,8
22,0
Total
19
3
21
5
7
55
19,0
3,0
21,0
5,0
7,0
55,0

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
Chitvå-test: 26,5099**
P-värde: 0,047
Bank:
1= Handelsbanken
2= Länsförsäkringar
3= Nordea
4= SEB
5= Swedbank
Jag vet hur min huvudbank motverkar penningtvätt:
1= Instämmer inte alls
2
3= Varken eller
4
5= Instämmer helt
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Bilaga 13 – Korrelation
Korrelation

Jag är nöjd med min huvudbank

Bank
-0,2666**
Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
P-värde: 0,0106
Korrelation

Jag anser att min huvudbank motverkar
bankkriser
Bank
-0,5173***
Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
P-värde: 0,0000
Korrelation

Jag anser att min huvudbank motverkar
penningtvätt
Bank
-0,3567***
Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
P-värde: 0,0075
Korrelation

Jag skulle byta bank om penningtvätt
förekommer i min huvudbank
Bank
-0,2154**
Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
P-värde: 0,0491
Korrelation

Jag tycker min bank har ett gott rykte

Bank
-0,3863***
Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
P-värde: 0,0001
Korrelation

Jag skulle rekommendera min bank till vänner
och bekanta
Bank
-0,4032***
Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % betecknas som ***, **, *.
P-värde: 0,0001
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Bilaga 14 – T-test
Marknadsandelar privatsektorn, inlåning
Group

Obs
Mean
Std. Err.
Std. Dev. (95% conf.
Intervall)
1 12
,1185833
,0010478 ,0036296
,1162772
,1208895
2 12
,2233333
,0052705 ,0182574
,2117331
,2349335
combined 24
,1709583
,0112326 ,0550284
,1477219
,1941948
diff
-,10475
,0053736
-,1158942
-,0936058
diff = mean (1) – mean (2)
t = -19,4934
H0: diff = 0
degrees of freedom = 22
H1: diff < 0
Pr (T < t) = 0,0000

H1: diff ¹ 0
Pr ( | T | > | t | ) = 0,0000

H1: diff > 0
Pr (T > t) = 1,0000
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Bilaga 15 – T-test
Marknadsandelar privatsektorn, utlåning
Group

Obs
1
2

combined
diff

Mean
Std. Err.
Std. Dev. (95% conf.
Intervall)
12
,1315833
,0024571 ,0085116
,1261753
,1369913
12
,245
,0041742
,01446
,2358126
,2541874
24
,1882917
,0120594 ,0590788
,1633449
,2132384
-,1134167
,0048437
-,1234619
-,1033714

diff = mean (1) – mean (2)
H0: diff = 0
H1: diff < 0
Pr (T < t) = 0,0000

t = -19,4934
degrees of freedom = 22
H1: diff ¹ 0
Pr ( | T | > | t | ) = 0,0000

H1: diff > 0
Pr (T > t) = 1,0000
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Bilaga 16 – T-test
Totala intäkter
Group

Obs
Mean
1
12
42 252,5
2
12 37 260,67
combined
24 39 756,58
diff
4991,833

Std. Err.
963,7279
1099,867
884,4364
1462,354

Std. Dev.
3338,451
3810,052
4332,836

diff = mean (1) – mean (2)
H0: diff = 0
H1: diff < 0
Pr (T < t) = 0,9988

(95% conf.
40 131,35
34 839,87
37 926,99
1959,096

Intervall)
44 373,65
39 681,46
41 586,18
8024,57

t = 3,4136
degrees of freedom = 22
H1: diff ¹ 0
Pr ( | T | > | t | ) = 0,0025

H1: diff > 0
Pr (T > t) = 0,0012
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Bilaga 17 - T-test
K/I-tal
Group

Obs
Mean
Std. Err. Std. Dev.
1
12
,56 ,0190295 ,0659201
2
12 ,40333333 ,0964156 ,3339933
combined
24
,4816667 ,0507575 ,2486602
diff
,1566667 ,0982755
diff = mean (1) – mean (2)
H0: diff = 0
H1: diff < 0
Pr (T < t) = 0,9374

(95% conf.
,5181164
,1911241
,3766667
-,0471443

Intervall)
,6018836
,6155425
,5866667
,3604777

t = 1,5942
degrees of freedom = 22
H1: diff ¹ 0
Pr ( | T | > | t | ) = 0,1252

H1: diff > 0
Pr (T > t) = 0,0626
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