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Abstract  

The society develops forward and the use of cash is increasingly replaced with alternative 

payment solutions. The trend has caused that many bank branches in recent times choose to 

remove the manual cash management. The goal of the reduced cash management is to reduce 

the risk of robbery and to reduce the cost that the cash management means. However, the 

change may lead to problems for the customers and may create negative attitudes of the 

public. The bank must live up to the expectations from the customers. Therefore, trust is 

important to maintain customer satisfaction and loyalty. 

The purpose in this study is to examine how customer´s trusts to the bank are affected by the 

removal of the manual cash management. It will also study how the banks´ are working to 

keep their customers confidence if it decreases. Further investigates if the cash actually make 

any effects to the customers trust to the bank.  

The study and its issue have been based on both qualitative and quantitative data. Interviews 

with representants from banks were conducted in order to gather information about how 

banks look at the change and how they work with alternative solutions for the customers. 

Additionally data were obtained through a survey among private persons in order to get an 

idea of how they perceived and are affected by the change. Based on these two empirical 

studies, conclusions have been drawn to see how much impact the manual cash management 

has to the confidence of bank customers.  

The theories of the study are based on the concepts expectations, change and trust. These are 

connected to the banks change, where the manual cash management disappears. 

In the conclusion the results are presented, showing that the cash have a symbolic significance 

that customers expect to exist in a bank. Thus, this change does not meet the expectations, 

which damages the trust to the bank. 
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Sammanfattning 

Samhället utvecklas och användningen av kontanter ersätts mer och mer med alternativa 

betalningslösningar. Utvecklingen har gjort att många bankkontor den senaste tiden väljer att 

ta bort den manuella kontanthanteringen. Målet med den reducerade kontanthanteringen är 

bland annat att minska rånrisken samt minska den kostnad som kontanthanteringen innebär. 

Dock kan förändringen leda till problem för kunderna och skapa negativa attityder hos 

allmänheten. På en bank är det viktigt att leva upp till de förväntningar som finns hos 

kunderna. Därför är förtroende viktigt för att behålla nöjda och lojala kunder.  

Syftet med den här rapporten är att undersöka på vilket sätt kundernas förtroende för banken 

påverkas i och med dess borttagande av den manuella kontanthanteringen. Det kommer även 

studeras hur bankerna arbetar med att behålla sina kunder om förtroendet minskar. Vidare 

undersöks hur stor påverkan kontanterna faktiskt har på kundernas förtroende för banken.  

Studien och dess frågeställning har utgått från både kvalitativa och kvantitativa grunder. Det 

har genomförts intervjuer med representanter på bankerna för att bilda en uppfattning om hur 

bankerna ser på förändringen samt hur de arbetar med alternativa lösningar för kunderna. Det 

har även genomförts en enkätundersökning till privatpersoner för att få en uppfattning av hur 

de upplever och påverkas av förändringen. Utifrån dessa undersökningar dras det slutsatser 

för att se hur stor påverkan kontanterna på en bank har för förtroendet bland bankkunderna.  

De teorier som ligger till grund för studien kretsar kring förväntningar, förändring och 

förtroende, vilka kopplas till bankernas förändring där den manuella kontanthanteringen 

försvinner.  

I slutsatsen presenteras resultatet, som visar att kontanter på banken har en symbolisk 

betydelse vilket kunderna förväntar sig ska finnas. Därmed gör förändringen att förväntningen 

inte uppfylls, vilket skadar förtroendet. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Den fysiska formen av pengar har förändrats mycket genom tiderna, då de från början bestod 

av ädelmetall (Linné & Persson, 2006), och de två senaste decennierna har den finansiella 

sektorn genomgått stora förändringar. Det har blivit vanligare att kontanter försvinner och att 

samhället utvecklas mot smidigare och snabbare lösningar för betalningar. Idag sker allt mer 

elektroniskt då bank- och kreditkort eller andra tekniska lösningar används i större grad vilket 

gör att sedlar och mynt, det vill säga kontanter, används mer sällan (Dimitriadis & Kyrezis, 

2008).  

På Sveriges Riksbanks hemsida (2012a) framgår statistik på antalet cirkulerande kontanter, 

som tyder på att de minskar, se Figur 1. Mellan åren 2007 och 2012 har antalet sedlar och 

mynt som cirkulerar i samhället minskat med drygt 54 miljoner respektive 160 miljoner 

stycken (avrundade värden).  

        2007       2008       2009       2010      2011     2012 

Antal sedlar i cirkulation 

(miljoner stycken) 

390 392 354 351 343 336 

Antal mynt i cirkulation 

(miljoner stycken) 

2 047 2 168 2 236 2 248 1 989 1889 

Figur 1. Sedlar och mynt, årsgenomsnitt 

Det finns flera anledningar till att kontanterna minskar i samhället. Kontanter är ofta kopplade 

till olika slags brott, till exempel rån. Användning av kontanter som betalningsmedel kan 

utnyttjas till att komma undan med ”svarta pengar” eller vid narkotikahandel. Huvuddelen av 

skatteflykt är dessutom gömd i kontanta transaktioner. Att sluta använda kontanter skulle 

därmed minska den här typen av brottslighet. Kontanternas alternativa betalningsmedel 

lämnar ett spår som lättare går att upptäcka och bevisa, vilket kan förhindra kriminella 

handlingar (Warwick, 2004). Minskad kontanthantering ger även lägre miljöpåverkan, då 

värdetransporter som levererar sedlar och mynt ger upphov till flera hundra ton 

koldioxidutsläpp per år (www.swedbank.se). En ytterligare anledning är att hanteringen av 

kontanter kostar mycket pengar för samhället. Behovet av transporter, larm, värdeskåp och 

personal kostar uppemot 10 miljarder kronor per år (Svenska Bankföreningen, 2012). 

De senaste åren väljer många bankkontor att ta bort den manuella kontanthanteringen, vilket 

gör att det inte längre går att ta ut eller sätta in sedlar och mynt inne på bankkontoret. Att bli 

ett kontantfritt kontor är den största händelsen i bankens historia. Hittills är det mest de 

mindre orternas bankkontor som genomgått förändringen, men det blir allt vanligare (Hugo, 

2012). Antalet rån och rånförsök mot svenska banker ökade markant år 2008. Och det är just 

tillgången till kontanter som gör bankerna speciellt utsatta. Därför är det mycket på grund av 

rånrisken som många bankkontor tar bort kontanthanteringen (Svenska Bankföreningen, 

2010). På ett kontantfritt bankkontor finns det således ingen rånrisk gällande kontanter 

(Warwick, 2004). Förändringen leder dock till att kunderna inte längre kan göra de 

betaltjänster som de tidigare fått genom personlig service, och måste utföra dessa på egen 
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hand (Lindholm, 2012). Dessa betaltjänster kan innebära kontantuttag och insättningar, 

möjligheter att betala sina räkningar med sedlar och mynt och företags möjlighet att sätta in 

sin dagskassa. Den minskade kontanthanteringen på bankkontoren skapar därför ett problem 

för många, främst för småföretag och föreningar vid deras insättning av dagskassor, då de 

måste anpassa sig till teknikens utveckling (Hugo, 2012). Alternativet för deras insättningar 

kan vara att använda sig av servicebox där pengarna lämnas in i en påse i en lucka. Nackdelen 

är att det dras en avgift för varje påse. Det kan tyckas låta konstigt att denna avgift, som är 

ganska hög, ska behöva betalas för att sätta in pengar på kontot, bara för att bankerna har valt 

att inte längre ge denna tjänst. 

Det blir vanligare att betalningssätt och bankarbete sker via tekniska och elektroniska 

distributionskanaler. Därmed förändras även servicearbetet på bankkontoren vid mötena med 

kunden (Dimitriadis & Kyrezis, 2008). Förändringen påverkar både privatpersoner och 

företagare när de måste anpassa och förhålla sig till teknikens utveckling. Vissa anser att det 

faktiskt blir enklare och smidigare att kunna sköta sina ärenden och transaktioner på distans i 

elektronisk form genom att slippa gå till ett bankkontor. Andra ser det som ett problem, 

framför allt de som inte kan eller vill använda sig av den nya tekniken med avancerade 

lösningar (Lindholm, 2012), vilket kan leda till att kunderna antingen byter bank eller måste 

ta sig till andra platser.  

1.2 Problemdiskussion 
I och med att allt fler betalar med kort samt att vissa butiker nu har valt att endast ta emot 

kort, tycks kontanternas betydelse minska (www.dn.se). Genom att använda kort som 

betalningsmedel kan det även skapa möjligheter som underlättar för företagaren och 

privatpersonen. När samhället går mot mer tekniska betalningsmedel, har människorna 

mindre kontanter på sig och likaså mindre kontanter förvarade i hemmet, vilket gör att 

stöldrisken kan minska (Warwick, 2004).  

Mindre kontanter i samhället kan leda till att flera miljoner kronor kan sparas varje år på 

grund av att hanteringen kostar mycket pengar (Warwick, 2004). Ett helt kontantöst samhälle 

kan vara långt bort även om experter förutser att användningen kommer minska de närmaste 

åren. Många länder ligger i framkant när det gäller tekniska och mobila betalningslösningar. 

Framförallt är Sverige anmärkningsvärt, som har kommit långt med att ta bort kontanter och 

som bara har 3 % av ekonomin i sedlar och mynt. I Stockholm finns det många företag som 

inte längre accepterar kontanter. Till exempel har flera kyrkor installerat kortläsare istället för 

att skicka runt kollektkorgen (knowledge@wharton, 2012). Dock nämner Warwick (2004) att 

forskare och offentliga ledare är ovilliga till att överväga tanken på att ersätta kontanterna helt 

elektroniskt. De anser att kontanterna inte kommer kunna försvinna helt. Det är endast 

regeringen som kan sätta stopp för spridningen av kontanter och i sådana fall, skapa en 

ersättning av en elektronisk motsvarighet till kontanter. Forskarna menar att 

betalningsindustrin, det vill säga VISA, MasterCard och så vidare, inte kan ersätta kontanter 

helt trots smarta innovationer. Med tanke på att statistik visar att det blir allt färre sedlar och 

mynt som cirkulerar i samhället samt att kontanternas betydelse verkar minska, kan det tyckas 

märkligt att Riksbanken beslutat att trycka nya sedlar och mynt. Därmed försvinner inte 
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kontanterna än på ett tag. Beslutet att trycka nya sedlar grundar sig till stor del av 

säkerhetssyfte, då det ska vara svårare att förfalska pengar (Sveriges Riksbank, 2012b). 

 

Att gå utan kontanter är bekvämt och smidigt för konsumenter. Men vid användning av de 

flesta former av elektriska transaktioner medföljer en viss betalning för konsumenten. Banker 

har ett egenintresse att övertyga kunderna till att gå kontantlösa, men bara för att något är bra 

för banken, är det inte säkert att det gynnar kunderna (knowledge@wharton, 2012). Att 

kontanterna används mer sällan och att det blir vanligare med elektroniska transaktioner, har 

både sina för- och nackdelar. Kontanter har inte något bevis på ägande. Därmed registreras 

inte transaktioner som exempelvis betalningar och överföringar, vilket gör att dessa 

transaktioner kan göras anonymt. Vid elektroniska transaktioner sker däremot alltid en 

registrering som gör att det går att koppla vem det är som har gjort transaktionen. Därför går 

det inte göra några anonyma transaktioner av den här typen eftersom allt kan spåras. Utifrån 

ekonomiska brottssammanhang ger det en möjlighet att enklare kunna spåra vart de 

uppkommer och vem som har begått brottet. Med andra ord blir det svårare att genomföra 

brott av den här typen (Warwick, 2004).  

 

En minskad kontanthantering i samhället och färre bankkontor som erbjuder tjänsten, kan 

medföra problem för de kunder som är beroende av kontanter. När inte banken längre kan ta 

emot insättningar och uttag måste kunderna lösa det på annat sätt, antingen via andra banker 

som fortfarande har kvar den manuella kontanthanteringen, eller via andra företag, som 

exempelvis butiker, vilket gör att de får hantera betaltjänsterna och ”agera bank” istället 

(Blomén, 2012). Det här betyder att butikerna får hantera mycket mer kontanter och därmed 

förskjuts egentligen bankernas tidigare problem till butikerna. Alltså ökar dessa företags 

kostnader för kontanthantering för till exempel säkerhetslösningar och insättningar av 

dagskassan, vilket gör att rånrisken kan öka här istället.  

 

Förändringen gör att de elektroniska distributionskanalerna får en allt mer betydande roll, då 

betalningar och transaktioner som tidigare gjorts med kontanter istället flyttas över till internet 

(Dimitriadis & Kyrezis, 2008). Därför är det viktigt att det inte uppstår problem vid 

transaktionerna och att det går att lita på att de tekniska kanalerna fungerar. Tilliten som 

kunden har till banken kan då flyttas över till tekniken, vilket är nödvändigt för att vilja 

använda sig av det nya. Det kan även skapa svårigheter för dem som inte kan eller har 

kunskap i användandet av tekniska system, vilket gör att det blir svårt att lita på tekniken om 

man inte har någon erfarenhet av den tidigare.  

Bankernas reducering av den manuella kontanthanteringen är en typ av 

organisationsförändring, vilket är något som kan påverka förtroendet (McLain & Hackman, 

1999). Med tanke på att möten med servicepersonal ersätts mer och mer med 

självbetjäningsteknik, minskar den personliga integriteten mellan kunden och banken 

(Warwick, 2004). Dessutom blir möjligheten att bygga den relation som är viktig för 

förtroendet begränsad (Kantsperger & Kunz, 2010). Sett utifrån bankkundernas perspektiv 

kan det uppstå vissa problem eftersom information och hjälp via personlig kontakt på banken 

är något som minskar i och med att de tar bort den manuella kontanthanteringen. Det har gjort 
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att kunder reagerar negativt till att gå mot ett kontantlöst samhälle. En stor del av 

pensionärerna och de som i dagsläget är nära pensionen kommer inte att vilja ge upp 

kontanterna (knowledge@wharton, 2012).  

Tappar kunderna förtroendet för sin bank när de inte längre utför betaltjänsterna? Förtroendet 

är väldigt centralt inom bankväsendet (Johansson et al., 2006). Om kunderna inte är nöjda 

med de tjänster som deras bank erbjuder, till exempel bristande kontanthantering, finns det en 

risk att förtroendet till banken sänks. Bankerna behöver uppfylla de förväntningar som finns 

på deras tjänster, då förväntning är en viktig komponent för att förstärka förtroendet 

(Johansson et al., 2006). När banken inte längre kan hjälpa till med en tjänst man är van vid, 

kan det leda till att kunderna tappar förtroendet (Andrén, 1997). Det skulle kunna gå så långt 

att kunderna byter bank. När många blir upprörda kan det därmed spridas rykten hos 

allmänheten som gör att fler och fler påverkas.  

1.3 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen har intresse väckts för om förändringen på banken, att den 

manuella kontanthanteringen tas bort, har någon påverkan på kundernas förtroende för 

banken. Därför har vi utformat följande problem att undersöka: 

 På vilket sätt påverkas kundernas förtroende för banken vid bankernas borttagande av 

den manuella kontanthanteringen?  

- Hur ska bankerna behålla sina kunder om förtroendet minskar? 

- Vilken betydelse har kontanterna för förtroendet till bankerna?  

1.4 Syfte 
Syftet med den här rapporten är att skapa en förståelse för på vilket sätt kundernas förtroende 

till banken påverkas av bankernas borttagande av den manuella kontanthanteringen. Det 

kommer även att studeras hur bankerna ska agera för att behålla sina kunder och hur de 

arbetar med alternativa lösningar för kunder som denna förändring skapar problem för. Vidare 

undersöks vikten av kontanternas betydelse för förtroendet till banken. 

1.5 Begränsningar 
De som i arbetet beskrivs som kunder består enbart av privatpersoner, det vill säga inte 

företagskunder. Valet av privatpersoner beror på att det skulle bli ett väldigt brett område att 

undersöka om båda kundgrupperna hade valts, vilket inte skulle vara möjligt på grund av 

tidsbristen. Genom att bara välja privatkunderna har vi således kunnat göra en djupare 

undersökning. Valet grundar sig även i att få ett mer generaliserbart resultat. 
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2. Metod 

 

Metodkapitlet går igenom vilka arbetssätt som har tillämpats och vilket material som har 

använts, för att klargöra arbetsgången från problemformulering till slutsats. Vilket metodval 

som ligger till grund för studien beskrivs och motiveras. Därefter avslutas kapitlet med 

metod- och källkritik.

 

2.1 Metodval 
Då vi arbetar inom bank respektive handel har vi båda under en längre tid kommit i kontakt 

med ämnesområdet. Därför har vi stött på många negativa reaktioner bland kunderna och då 

intresserat oss för att undersöka det djupare. 

En kvalitativ studie ger en förståelse och kan skapa en djupare undersökning (Holme, 1997). 

Eftersom uppsatsens syfte är att skapa en förståelse för på vilket sätt kundernas förtroende till 

banken påverkas av bankernas borttagande av den manuella kontanthanteringen, kommer 

därför en kvalitativ studie att ha betydelse i undersökningen. Jämfört med en kvantitativ 

studie ger den kvalitativa studien större möjlighet till att tolka känslor och åsikter (Bryman & 

Bell, 2005). En kvantitativ undersökning gör emellertid att en större mängd respondenter nås, 

därför kommer undersökningen bestå av en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Den här typen av kombination kallas metodtriangulering (Jacobsen, 2002). 

Målet är att få en förståelse för kontanternas betydelse på bankerna hos privatpersoner och 

utifrån det kunna tolka hur förtroendet påverkas. Det vetenskapliga synsättet som lämpar sig 

bäst blir därmed en hermeneutisk ansats, eftersom hermeneutiken står för tolknings- och 

förståelsesystem (Patel & Davidson, 2011). Den här ansatsen innebär även att fokus ligger på 

att få en helhetsbild, vilket kan kopplas ihop med vårt mål, då vi både vill se hur allmänheten 

och bankerna uppfattar situationen. Hermeneutik är en koppling mellan empirism och holism 

för att ta fram kunskap, där empirism är induktiva ansatser då kunskap tas fram genom att gå 

ut i verkligenheten och observera medan holism ser till helheten för att skapa kunskap. 

Uppsatsen bygger just på iakttagelser och ihopsamlad empiri från verkligheten. Därefter har 

det dragits slutsatser utifrån observationernas eventuella mönster.  

Uppsatsens huvudsakliga nyckelbegrepp i problemformuleringen är förtroende, men även 

begreppen förändring, förväntningar och kontanthantering har en stor roll. Utifrån dessa 

begrepp ligger fokus på att skapa en förståelse för hur bankernas förändring av 

kontanthanteringen påverkar förtroendet. 

2.2 Undersökningsdesign 
Studiens valda undersökningsdesign baserades på en ansats, en så kallad ”mixed method”, 

vilken består av både enkäter och intervjuer (Creswell, 2009). Enkätundersökningen var en 

kombination på kvalitativa och kvantitativa ansatser, medan intervjuerna enbart hade 

kvalitativa grunder. Varför undersökningen lagts upp på det här sättet grundar sig i att vi var 

intresserade av att utforska problemet från olika perspektiv för att få en bredare inblick. 
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Eftersom problemet var att undersöka hur kundernas förtroende till bankerna påverkas i och 

med att de tar bort kontanterna, ville vi få tillgång till en bred syn av allmänhetens åsikter. 

Därför lämpade sig en enkätundersökning bäst för att nå många privatpersoner (Dahmström, 

2011) och där vi sedan sammanställt svaren och ser en helhet. Enkäter blev även enklare för 

respondenterna med tanke på att en intervju antagligen skulle ta upp mer av deras tid. Valet av 

undersökningsmetod genom intervjuer grundar sig i att det ger mer utvecklade svar som kan 

ge utförligare förståelse för deras uppfattning av situationen vid förändringen. Det går även att 

ställa följdfrågor och risken för missuppfattningar i både frågor och svar blir mindre. Svaren i 

undersökningarna har sedan använts för att försöka mäta och komma fram till vilket 

förtroende som finns för banken.  

 

Privatpersoner undersöktes alltså genom enkäten och banker undersöktes genom intervjuer, 

för att kunna jämföra kundernas och bankernas uppfattningar. Därmed kunde slutsatser dras 

om hur bankerna arbetar och om de behöver ändra sitt arbete i servicen till kunderna. Med 

hjälp av enkäten kan bankerna vidare se hur kundernas inställning faktiskt är. Materialet som 

framkom låg sedan till grund för utredningen av problemet. 

 

Vi har utgått från vår problemformulering och använt våra huvudsakliga begrepp i den 

teoretiska referensramen för att skapa enkäten och intervjumallen. Därmed tillkom frågorna i 

båda metoderna på samma grunder. Enkätfrågorna som har utformats utefter begreppet 

förväntningar mättes genom att se vilka egenskaper kunderna förväntar hos en bank. 

Nästkommande frågor kopplades till kontanthantering för att se hur det faktiska behovet och 

användandet av kontanter var. Vi undersöktes även deras inställning till förändringen och 

frågades varför de tyckte som de gjorde. Ett antal frågor utformades kopplat till förtroendet 

för banken. Vi valde att inte benämna ordet förtroende i enkäten då detta begrepp kan tolkas 

på olika sätt och då påverka resultatet negativt. Därför utgick vi ifrån de begrepp som i teorin 

bygger förtroende när vi utformade frågorna, för att sedan kunna dra slutsatser om hur 

förtroendet var påverkat (se bilaga 2).  

 

Intervjumallen var semistrukturerad och samma mall användes till alla intervjuer. Vi tyckte att 

det inte fanns någon anledning att anpassa mallen för varje intervju, eftersom vi då kunde 

jämföra svaren från intervjuerna rakt över. Däremot byttes vissa av frågorna ut till kontoret 

som fortfarande har kvar kontanter (se bilaga 3). Intervjumallens frågor till bankerna 

utformades för att ta reda på om borttagandet av kontanterna har medfört någon förändring i 

till exempel kundstock och om de har märkt någon skillnad i förtroendet för bankerna. Därtill 

undersöktes hur de arbetar med att förtroendet inte skall svika samt hur de löser problem som 

uppstår för kunder i och med förändringen. 

2.3 Val av respondenter 

2.3.1 Enkäten 

Vår studie gick ut på att se hur kunder upplever förändringen i och med att bankkontoren tar 

bort den manuella kontanthanteringen, där vi ville få en allmän syn bland privatpersoner. 

Valet av respondenter har genomförts med hjälp av ett kvoturval, detta för att vi ville kunna 



7 

 

påverka hur många och vilka vi skulle ge enkäten till. För att se om åldern har någon 

betydelse för förtroendet till banken, har respondenterna delats upp i tre åldersgrupper. I 

åldersgrupperna valdes ungefär lika många respondenter i varje grupp, detta för att inte 

resultatet enbart skulle bestå av vad en åldersgeneration står för samt att jämförelserna dem 

emellan inte skulle bli missvisande. Vi ville få in så många svar som möjligt men i och med 

de ramar vi hade ansåg vi att runt 20 respondenter i varje grupp vore lämpligt för att kunna 

dra en bra slutsats. Totalt delades enkätundersökningen ut till 65 privatpersoner. 

Undersökningsenheterna har alltså delats in i kvoter. Följaktligen är det inte ett obundet 

slumpmässigt urval, osu, eftersom vi ville kunna påverka mängden respondenter inom 

respektive åldersgrupp. Hade ett osu genomförts, skulle vi ha behövt ett register över 

bankkunderna, vilket inte är säkert att vi hade fått tillgång till med tanke på bankernas 

tystnadsplikt. Ett osu skulle dessutom innebära mycket kostnader och tid.  

2.3.2 Intervjuerna 

Till intervjuerna har företagen Swedbank och Nordea valts ut eftersom de är två av de 

dominerande bankerna på den svenska marknaden. Bland dessa har det genomförts fyra 

intervjuer. Meningen med intervjuerna är att de ska komplettera enkätundersökningen och vi 

ville även kunna jämföra bankerna med varandra, därför ansåg vi att fyra intervjuer var 

tillräckligt. Valet kändes även lämpligt för att kunna göra en rimlig tidsfördelning mellan de 

två metoderna vid empiriinsamlingen. Intervjuerna har gjorts med någon som har ett ansvar 

på något sätt, och har en kontakt med kundtjänstavdelningen. Från Swedbank har 

bankkontoren i Skövde och Töreboda valts ut, vilka tagit bort den manuella 

kontanthanteringen. Varför vi valde dessa orter är för att vi ville att undersökningen skulle 

representera både större och mindre orter då vi ville få en helhetsbild av bankerna. Nordea 

Skövde har representerat det bankkontor som fortfarande har kvar den manuella 

kontanthanteringen. Nordeas vice regionchef har även intervjuats, som är ansvarig över både 

kontantfria kontor och kontor som fortfarande har tjänsten kvar. Det gav på så sätt en syn från 

någon med en högre befattning och som är insatt i både större och mindre kontor. 

Blandningen av kontor har jämförts med varandra och kompletterat enkäten för att se om 

kontanterna faktiskt har någon betydelse för förtroendet, från kund till bank.  

2.4 Datainsamling 
Vi har samlat in viss sekundärdata genom att studera om det fanns tidigare forskning kring 

kontanternas betydelse och påverkan i allmänhet av den minskade manuella 

kontanthanteringen på bankerna. Vidare har tidigare studier kring hur det går att mäta 

förtroende samt studier kring förändringar och förväntningar, vilket kan påverka förtroendet i 

allmänhet, använts som stöd. Detta har sedan legat till grund för en jämförelse med egna 

studier vid fokus på bankerna. Den primära informationen har samlats in genom vår ”mixade 

metod”, alltså i form av en enkätundersökning och intervjuer. 

Enkäterna delade vi ut i pappersform till privatpersoner i Skövde på köpcentra, torget och 

caféer. Detta gjorde vi under olika dagar och tidpunkter för att få en större spridning på 

respondenterna. Det gav därmed en varierad tillgänglighet på respondenter, då en viss 

tidpunkt på dagen kan vara avgörande för vilka som befinner sig på platsen med hänsyn till 

exempelvis ålder och sysselsättning. Om vi bara hade stått inne på bankkontoren för att nå 
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kunderna, hade vi bara nått dem som faktiskt kommer in och besöker banken. Risken hade då 

varit att vi bara skulle nå en viss grupp av kunder och alltså inte dem som aldrig besöker 

bankkontoret. Från början var det tänkt att alla skulle få enkäten i sin egen hand och fylla i 

den själv, men i vissa fall ville respondenterna att vi skulle läsa frågorna och fylla i deras svar 

i enkäten, på grund av exempelvis dålig syn. Endel var mer öppna än andra med sina åsikter 

vilket gjorde att vi fick mer utförligare svar och en förståelse för respondenternas åsikter. När 

vi gick runt i Skövde och frågade personer om de ville svara på vår enkätundersökning fanns 

det såklart några som inte hade tid eller lust. De flesta var ändå villiga att ställa upp, särskilt 

när de fick reda på vad undersökningen handlade om. I och med att vi kunde påverka vilka vi 

skulle fråga hade vi inga större problem med insamlandet. 

För att nå respondenterna till intervjuerna valde vi att ringa eller mejla till respondenterna, 

beroende på vilka kontaktuppgifter vi hade tillgång till. Alla personer vi hade tänkt prata med 

från början ville gärna ställa upp på en intervju. Varje intervju genomfördes på respektive 

bankkontor. Intervjutillfällena varade runt 30 minuter och spelades in för att sedan 

transkriberas så att vi bättre kunde bearbeta dem och få med det mest relevanta som sagts. 

Detta var något som tog upp mycket tid, men det förenklade mycket för att analysera och 

jämföra intervjuerna. Genom att spela in intervjun gjorde även att vi bättre kunde hänga med 

under samtalets gång och ställa eventuella följdfrågor, samt att det hade varit risk att missa 

relevant information om vi bara hade skrivit ner svaren direkt vid intervjun.   

Efter insamlandet av empirin användes svaren från enkätundersökningen och intervjuerna 

tillsammans med begreppen i den teoretiska referensramen för att föra en analys. Till slut kom 

vi fram till att vår modell från den teoretiska referensramen senare behövde modifieras för att 

spegla slutsatsen. 

2.5 Etiska aspekter 
I början av varje intervju frågade vi respondenterna om de ville vara anonyma, detta var det 

ingen av dem som kände att de behövde vara. Alla har även godkänt att vi kunde spela in 

intervjun och citera dem. Vi har ändå valt att inte nämna deras namn utan anser att det bara är 

deras yrke och befattning som har en betydande roll. Detta för att få det mer trovärdigt och för 

att ge en tydligare bild av verkligheten. Vi är medvetna om svaren kan kritiseras, angående att 

respondenterna kanske inte ville uttala sig om allt, när de inte var helt anonyma. Men vi har 

fått uppfattningen om att de var ärliga och uppriktiga och vi känner att vi fått ut vad vi 

behöver tack vare att de berättade mycket kring våra frågor. De inspelade intervjuerna har 

raderats efter genomfört empirikapitel, detta för att visa respeket för respondenterna. 

Samhällets utveckling innebär att människan syns, hörs, och märks allt mer, då i princip allt vi 

gör går att spåra. Den reducerade kontanthanteringen är en del i samhällets utveckling, vilket 

vi ser som en nackdel i och med att den personliga integritetsaspekten för kunderna påverkas. 

När betalningstransaktionerna inte kan ske fysiskt, det vill säga i form av kontanter, går alla 

transaktioner att spåra då de istället sker elektroniskt. Detta gör att det går att ta reda på 

väldigt mycket om en person idag och vad den gör. Hur etiskt rätt är det egentligen att bli 

övervakad vad vi än gör?  
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2.6 Metodkritik 
För att göra en bra kvalitetsbedömning utifrån vårt metodval lyfter vi nedan fram vissa delar 

som kan vara bra att tänka på.  

Det är viktigt att ta hänsyn till validiteten så att utfallet av intervjuerna verkligen leder fram 

till det som vi faktiskt vill ta reda på (Dahmström, 2011). Undersökningen handlar om att få 

en förståelse över förtroendet, där åsikter och värderingar inkluderas. Dessa begrepp kan dock 

vara svåra att få en god validitet på. Exempelvis kan en individs inställning för en viss 

frågeställning variera och vara mycket tillfälliga, vilket gör att svaren kan bli osäkra. 

Då vi endast valt att inrikta oss på några bankkontor inom Nordea och Swedbank, kan det 

utifrån svaren vi fått, bli svårt att dra en generell slutsats som gäller alla banker. Bankernas 

tystnadsplikt gör att de kan ha undvikit att berätta vissa saker. Hade vi fått tillgång till dessa 

kunde det ha gjort att undersökningens resultat gett en säkrare bild av verkligheten. Även när 

det gäller enkätundersökningen är det svårt att dra en generell slutsats om allmänheten. För att 

styrka resultatet ännu mer och dra en säkrare slutsats hade det antagligen krävts att ännu fler 

privatkunder tillfrågades. Men med tanke på de tidramarna som fanns har det ändå lyckats 

skapas en bra bild som speglar hur kunderna upplever förändringen. 

Vi är medvetna om risken att respondenterna vid enkätundersökningen inte kan ha svarat helt 

uppriktigt och gjort att svaren då inte blivit helt trovärdiga. Dahmström (2011) nämner att 

problem dessutom kan uppstå om något svar varit otydligt, eftersom det då blir svårt att söka 

upp personen och klargöra svaret. Respondenter kan även av misstag eller okunskap fyllt i fel 

svar i enkäten, till exempel om de tror att deras bank har kontanter fast banken inte har det. 

Något annat som undersökningen kan ha påverkats negativt av, är att när vi delade ut 

enkäterna till de äldre personerna, var det många som ville att vi skulle läsa svaren högt för 

dem, på grund av exempelvis dålig syn. Detta kan ha gjort att vi omedvetet påverkat svaren 

vid uppläsningen av frågorna. Notera att vi alltid haft som avsikt att vara så neutrala i 

tonfallen och betoningen av ord som möjligt. Men uppläsningen kan även ha hjälpt 

respondenterna när något varit otydligt då frågan kunde förklaras och utvecklas. Vidare ledde 

det till en tydligare bild av hur de gamla uppfattar situationen eftersom många pratade mycket 

utöver de utformade frågorna, jämfört med de andra två åldersklasserna där vi bara fick 

åsikterna i kortare svar på pappret. Därmed fick vi ut mer tydliga svar om varför de tycker 

som de gör. Vi upplevde att vissa var mer öppna än andra med att visa sin inställning.  

Då vi författare jobbar inom områdena bank respektive handel, har vi olika erfarenheter 

gällande kontanthanteringen. Detta kan ha påverkat vår inställning till ämnet, vilket i sin tur 

kunnat påverka undersökningen. Med risk för att detta inte skulle lysa igenom i arbetet har vi 

därför strävat efter att skriva utifrån en neutral syn. 

2.7 Källkritik 
Uppsatsens område har blivit ett hett diskussionsämne, därför finns det mycket internetartiklar 

inom ämnet. Dock är vi medvetna om vikten att vara kritisk vid artikelvalet för den här typen 

av källor och beakta dess trovärdighet och kvalitet. Därför består de huvudsakliga källorna i 

uppsatsen av vetenskapliga artiklar, böcker och annan tillförlitlig litteratur. 
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3. Teoretisk referensram 

 

Uppsatsens huvudsakliga nyckelbegrepp förändring, förtroende, förväntningar och 

kontanthantering ligger som en röd tråd i arbetet. Därför kommer den teoretiska 

referensramen att vara uppbyggd kring dessa begrepp för att skapa en djupare förståelse för 

hur minskningen av kontanthantering har påverkat kunderna. Den teoretiska referensramen 

inleds med en beskrivning av hur en organisationsförändring kan uppfattas. Vidare behandlas 

innebörden av begreppet förtroende och hur det kan mätas, samt betydelsen av förtroende till 

en bank. Slutligen kommer det belysas vilka förväntningar som finns vid valet av bank. 

Kapitlet kommer vidare ligga till grund i empirin, för att sedan kunna analysera och jämföra 

teori och empiri med varandra. 

 

3.1 Förändring 

Ett visdomsspråk av den grekiske filosofen Herakleitos lyder att när vi stiger ner i en flod för 

andra gången är det inte längre samma flod, och liksom vattnet så glider allt annat i livet förbi 

oss; pánta rhei, allt flyter! (Henriksson, 1987, s. 57).  

Förändring kännetecknas av något som inte är eller sker på det vanliga sättet, att gå från något 

som är känt till okänt och att det välbekanta försvinner. Organisationer kan påverkas och 

tvingas att genomgå förändringar till följd av hård konkurrens, begränsade resurser, 

förändringar i samhället och så vidare. För en organisation som vill hålla sig kvar på 

marknaden är det därför oundvikligt att behöva genomgå vissa förändringar och att anpassa 

sig efter miljön (Agboola & Salawu, 2011). När organisationer genomför förändringar kan det 

innebära vissa risker. Det har gjorts många studier kring kopplingen mellan risk och 

förtroende. Då det finns ett gott förtroende för organisationen kan det göra att risken för 

negativa följder minskar (McLain & Hackman, 1999). Bland alla inblandade i en förändring 

kan det leda till positiva eller negativa reaktioner. De sistnämna uppstår vanligtvis för att 

inställningen till förändring är kritisk och känslig. Avvikande beteende är en av många typer 

av motstånd som kan uppkomma bland de negativt inställda, detta kan leda till exempelvis 

negativa attityder, byte av organisation och utspridning av skvaller (Agboola & Salawu, 

2011). Angelöw (1991) hävdar att det finns flera anledningar till att motstådet till förändring 

förekommer. I huvudsak handlar det om trygghet, då det känns säkert att ha det som det alltid 

har varit. Brist på information är också en vanligt förekommande orsak, där personerna som 

berörs inte förstår varför förändringen är nödvändig och vad den kommer att innebära. 

Liksom Agboola & Salawu (2011) nämner Angelöw (1991) att det kan uppstå skvaller och 

felaktiga rykten, och menar att det är viktigt att vara ute i god tid och informera om 

förändringen, så att inte individen får höra om den i andra hand och riskera att få en felaktig 

information.  

Angelöw (1991) menar att vårt samhälle ständigt präglas av en accelererande förändringstakt. 

Organisationer måste hela tiden samspela och agera i förhållande till växlingar i samhället. 

Vidare påpekar han att allt ständigt befinner sig i förändring och att det är en naturlig process 
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som alltid kommer att försiggå. Den miljö som olika organisationer är verksamma i förändras 

idag snabbare än någonsin. För att nå sina mål och strategier är det därför oundvikligt att 

komma undan en förändring. (Agboola & Salawu, 2011). Vid förändringar kan det upplevda 

samarbetet mellan två parter riskera att försämras, då det uppkommer nya förhållanden att ta 

hänsyn till (Tyler, 2003). 

Agboola & Salawu (2011) presenterar en studie gjord av Kurt Lewin, som byggt upp en teori 

på 1940-talet kring förändring, vilken beskriver dess process i tre fasen. Dessa är 

upptiningfasen, förflyttningsfasen samt nedfrysningsfasen. Även Angelöw (1991) beskriver 

dessa tre faser. Under upptiningsfasen väcks ett behov för förändring, då existerande beteende 

inte visar sig lika framgångsrikt längre. Det är även här förståelsen och beredskapen kring 

förändringen börjar ta form. En förutsättning för att gå vidare är således att det finns en 

motivation och förståelse till att göra en förändring, då det annars kan skapas negativa 

inställningar. Agboola & Salawu (2011) nämner att det är i det första stadiet det handlar om 

att bryta de psykologiska band som finns till det gamla. Angelöw (1991) fortsätter med att 

förklara förändringsfasen (förflyttningsfasen), där det bildas nya handlingsmönster och 

normer och där förändringsarbetet börjar introduceras. I den här fasen är det viktigt med 

struktur i processen. Slutligen är det i den tredje fasen, återfrysningsfasen 

(nedfrysningsfasen), som den genomförda förändringen stabiliseras. Förändringsarbetet kan 

upplevas krävande och det kan även skapas missuppfattningar, både bland medarbetare och 

bland omgivningen, som exempelvis organisationens kunder.  

3.2 Förtroende 

Förtroende har blivit allt viktigare i många branscher, särskilt med den ökande betydelsen av 

relationsmarknadsföringen (Kantsperger & Kunz, 2010). Begreppet förtroende har i allmänhet 

väldigt många definitioner beroende på vilka vinklar och perspektiv begreppet används. Vilka 

faktorer som är avgörande för att skapa förtroende kan variera och det kan även bero på hur 

vissa faktorer samspelar med varandra (Dimitriadis & Kyrezis, 2008). Det är något som även 

Johansson et al. (2006) menar, som hävdar att förtroende är en slags balans mellan olika 

intressen. 

För att bygga förtroende är det viktigt med öppenhet och visa att man bryr sig om andra 

människor. Det kan vara svårt att känna förtroende för någon som inte tar hänsyn till att dess 

handlingar kan skapa negativa konsekvenser för andra människor. I allmänhet handlar 

förtroende om att kunna lita på någon eller något som vi egentligen inte har kontroll över 

(Jönsson & Strannegård, 2010). Vidare kan det beskrivas som en tro på att den eller det 

kommer att agera för ens bästa.  

Förtroende kan ses som en av många parametrar vid olika typer av sociala beslutsfattanden 

(McLain & Hackman, 1999). Förtroende är viljan av en part att våga vara sårbar för en annan 

(Krot & Lewicka, 2012). Det kan därmed krävas en risk att engagera sig i en förtroendefull 

handling (Mayer et al., 1995). Det ses även som en förväntan bland parterna att de kommer 

agera mot att säkerställa en ömsesidig nytta hos varandra (Krot & Lewicka, 2012). Om det 

finns förtroende dem emellan, kan det på så sätt möjliggöra ett bättre samarbete. Således 

måste det gå att lita på att den andre parten gör sitt bästa för att hjälpa till (Tyler, 2003). Ett 
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högt förtroende kan på så sätt stärka relationer mellan parterna (Krot & Lewicka, 2012). 

Mayer et al. (1995) hävdar således att det först måste finnas en god förståelse kring begreppet 

förtroende och vad som kan påverka det, för att underlätta ett bra samarbete och 

sammanhållning mellan två parter. Något att betona är dock, att bara för att det finns ett 

förtroende mellan två parter, är det inte säkert att det finns ett samarbete mellan dem. 

Föreställningen av förtroende är att det kan ses som en central variabel av relationer. De 

vanligaste egenskaperna för att erhålla förtroende beskrivs genom ärlighet, pålitlighet, 

uppfyllelse, kompetens, kvalitet, trovärdighet och välvilja. Beroende på olika sammanhang är 

vissa mer eller mindre användbara för att förstå förtroende (Kantsperger & Kunz, 2010). Även 

Mayer et al. (1995) bygger upp förtroende kring en rad egenskaper, där särskilt tre 

förekommer. Dessa är förmåga, välvilja och integritet, vilka kan variera oberoende av 

varandra och som inte är relaterade till varandra. Om alla tre är höga, är det stor sannolikhet 

för att uppleva förtroende. Förmåga utgörs av de färdigheter och kompetenser som ger en 

part inflytande inom ett visst område. På så sätt kan parten visa att den är kunnig inom 

området och kan därmed bygga förtroende genom att visa sin förmåga. Välvilja är den 

utsträckning i vilken en person är villig att göra det bästa för en annan person, även om det 

inte innebär det bästa för en själv. Den upplevda välviljan stärks ju längre tiden går, eftersom 

relationen mellan parterna utvecklas mer och mer. Integritet innebär att det går att lita på att 

den andre parten följer de regler och principer som förefaller vara acceptabla. Det kan vara 

svårt att känna förtroende för någon som inte tar hänsyn till att dess handlingar kan skapa 

negativa konsekvenser för andra människor. Förtroende handlar om en relation mellan två 

parter och integritet handlar om beroendet man har av varandra, i och med det blir den 

personliga integritet nödvändig för förtroende. Effekten av integritet är mest framträdande 

tidigt i förhållandet (Mayer et al., 1995). Även Warwick (2004) anser att integritet är 

nödvändigt för att bygga en relation som stärker förtroendet.  

Kantspeger & Kunz (2010) kretsar mycket främst kring begreppen trovärdighet och välvilja, 

vilka är avgörande komponenter för att erhålla förtroende. Trovärdighet kan kopplas till den 

förmåga och kompetens bankerna har att kunna hjälpa kunden. Med det menas hur trovärdigt 

det är att kompetens finns för att hjälpa till exempel en kund. Välvilja sätts i förbindelse till 

hur väl man vill hjälpa kunden. Detta förtydligas genom några exempel. Ett företag kan vara 

välvilliga att uppfylla en kunds behov, men har inte rätt eller tillräcklig potential att leverera 

rätt kvalitet för kunden. Till exempel kan en liten bank sträva efter att informera en kund 

ärligt men saknar brist på kompetens inom vissa ämnen. Därmed har banken välvilja men 

saknar trovärdighet för att hjälpa kunden på bästa sätt. Därför kan kunden tvingas att byta 

bank. Och tvärtom, ett företag kan ha möjlighet att leverera önskat resultat och rätt kvalitet, 

men handlar av själviska skäl och motiv inte optimalt i den mening som kunden önskar. Detta 

kan exempelvis vara en stor bank som har möjlighet att erbjuda ett brett utbud finansiella 

produkter, men erbjuder av egoistiska skäl endast produkter som ger största vinstmarginal för 

företaget. I detta fall finns trovärdigheten, men det saknas välvilja. En sådan handling 

kommer göra att kundens förtroende för företaget påverkas negativt, vilket riskerar att 

kunderna inte vill vara kvar. 
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Komponenterna trovärdighet och välvilja är alltså viktiga för kundens förtroende. Saknas en 

av dem kan relationen med kunden riskeras. Därför föreställs förtroende som en 

tvådimensionell konstruktion med trovärdighet och välvilja som nödvändiga komponenter 

enligt Kantsperger & Kunz (2010). Även Krot & Lewicka (2012) skriver om vikten av 

välvilja, vilka beskriver det som att välvilja ses som viljan att ta hänsyn till den andre partens 

intressen. 

Ett förtroende för någon kan lätt försvagas om något skulle hända som gör att man inte längre 

tycker personen eller organisationen lever upp till det längre (McLain & Hackman, 1999), 

något som även Mayer et al. (1995) tar upp, som menar att eftersom förtroende innebär 

förväntningar på någon eller något, kan det leda till besvikelse om det inte uppfylls.  

3.2.1 Sammanfattande modell av förtroende 

Då Kantsperger & Kunz (2010), Mayer et al. (1995) och Warwick (2004) har definierat 

förtroende utifrån ett antal olika begrepp, finns det huvudsakligen tre gemensamma begrepp 

som tillsammans bygger upp förtroende. Fortsättningsvis kommer Kantsperger & Kunz 

trovärdighet, samt Mayers begrepp förmåga, att benämnas under ett gemensamt begrepp, 

nämligen kompetens, se första raden i Figur 2. Kopplingen grundas i att trovärdighet handlar 

om hur troligt det är att man kan och har möjlighet att leverera kompetens, och förmåga 

handlar om den kompetens man har. Därför sammanställs dessa till det gemensamma 

begreppet kompetens. 

 

För att sammanfatta vad som bygger upp förtroende har följande tabell skapats för att 

förtydliga förståelsen. Fortsättningsvis i uppsatsen kommer förtroende att utgå kring de tre 

begreppen i mittenkolumnen, nämligen kompetens, välvilja och integritet. Vidare används 

dessa för att mäta, förstå och förklara begreppet förtroende.  

 

 

Kantsperger & Kunz Mayer et al.  

(2010) (1995)                      

Warwick (2004)  

 

Figur 2. Förtroendets byggstenar (Gustafsson & Jonsson, 2013) 

 

3.3 Förtroende för bank 
Förtroendet är en central del inom bankväsendet (Johansson et al., 2006). Om kunderna inte är 

nöjda med de tjänster som banken erbjuder, finns en risk att förtroendet för banken minskar. 

En god dialog med kunden samt att tjänsterna som erbjuds uppfyller kundens behov, är 

viktiga delar banken bör ta hänsyn till (Olsen, 1992). Bankerna behöver således uppfylla de 

förväntningar som finns på deras tjänster, då förväntning är en viktig komponent för att 

förstärka förtroendet (Johansson et al., 2006). När banken inte längre kan hjälpa till med en 

Trovärdighet Kompetens  Förmåga 

Välvilja Välvilja Välvilja 

Integritet Integritet Integritet 
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tjänst som tidigare funnits, kan det leda till att kunderna tappar förtroendet. Andrén (1997) är 

av samma åsikt och menar att banken måste bygga upp organisationen så att den passar 

kundens behov och inte låta sina egna önskningar styra organisationen. Det måste därför gå 

att lita på att den andra parten har förmågan och avsikten att hjälpa till. Om inte detta finns 

kan det leda till att kunden blir besviken (Mayer et al., 1995). Johansson et al. (2006) skriver 

vidare att då en organisation får mindre förtroende, krävs allt mer resurser på att försöka 

lyckas med att övertyga omgivningen att de ska ha med organisationen att göra. Ett försämrat 

förtroende kan bland annat leda till en minskad lönsamhet och konkurrenskraft. Därför är det 

viktigt att det enskilda företaget har ett gott förtroende från sina kunder och sin omgivning. 

Det betyder att om förtroendet till en bank skulle minska bland kunderna och det skulle sjunka 

så mycket att de byter till en annan bank, kan det leda till problem för de banker som tappar 

sina kunder. De måste därför hitta en lösning på problemet, vilket är något som kan innebära 

mycket resurser. 

Möten med servicepersonal ersätts mer och mer med självbetjäningsteknik och banksektorn är 

inte ett undantag. Därmed blir möjligheten att bygga en relation för förtroendet begränsad, då 

det personliga mötet inne på bankkontoret försvinner. Till följd av den minskade 

kontanthantering kan således vissa integritetsproblem uppkomma, eftersom både de 

personliga mötena, det vill säga relationer, samt möjligheten att kunna vara anonym i sina 

transaktioner, går förlorade. I och med att den personliga integriteten går förlorad blir det 

alltså även svårt att bygga relationer (Kantsperger & Kunz, 2010). 

Förtroende är en väldigt stor faktor när det gäller den nya tekniken. Mycket ska numera ske 

via internet och därför måste det gå att lita på att tekniken faktiskt fungerar. Dimitriadis & 

Kyrezis (2008) ställer sig frågan om kunderna valt banken på grund av att de känner 

förtroende till själva banken eller om det är på grund av förtroende för bankens 

distributionskanaler. För att kunna stärka förtroendet hos de tekniska förändringarna bör 

bankerna ge god information för att öka tron till kanalerna. Känner kunden att den kan lita på 

bankens distributionskanaler, kan den även känna förtroende till dess bank. Om det saknas 

förtroende för den nya tekniken och man inte litar på att ens pengar verkligen hamnar där de 

ska när vissa bankärenden inte längre går att göra, finns risken att man tappar förtroendet även 

för själva banken och därför väljer en annan bank (Dimitriadis & Kyrezis, 2008). 

Det är inte säkert att bankerna är medvetna om vad deras kunder egentligen tycker om 

situationen. Att fastställa antalet missnöjda kunder kan därför vara svårt. Bergman & Klefsjö 

(2006) nämner att det är vanligare att berätta sina synpunkter och upplevelser för sina vänner 

och bekanta, snarare än att gå direkt till företaget angående varan eller tjänsten. Därmed kan 

det spridas en missbelåtenhet bland kunderna utan att, i detta fall, bankerna blir medvetna om 

situationen. Samtidigt måste alla kunder, oavsett vilken organisation det handlar om, anpassa 

sig efter organisationens system. Om de upplevs besvärliga eller onödiga, kommer 

naturligtvis kundens tillfredsställelse med tjänsten att påverkas, vilket på sikt kan riskera 

relationen mellan bank och kund. Att det finns en bra kommunikation förefaller därför vara 

väldigt viktig (Andrén, 1997). Genom att hantera situationen på ett bra sätt går det att 

återvinna en kunds förtroende även om det en gång har förlorats. Det är därför viktigt att 
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medarbetarna har kunskap om hur de ska agera då en kund fått problem eller är missnöjd 

(Bergman & Klefsjö, 2006).  

Det som avgör graden av förtroende för en organisation är hur pass väl den svarar mot 

omvärldens normer och förväntningar. För att överleva på längre sikt bör därför 

organisationer leva upp till dessa normer och förväntningar (Johansson et al., 2006).  

3.4 Bankkundens förväntningar vid val av bank 
Banken är en av de få verksamheter i Sverige som nästan varje person har en relation till. 

Bankernas agerande i relationen med kunderna har därför en stor betydelse. Hur väl banken 

hanterar relationen med kunden blir alltmer betydelsefull för lönsamheten, då målet är att 

tillfredsställa kundens behov (Andrén, 1997). Samtidigt spelar kunderna en mycket viktig roll 

för banken. Vilken bank en kund väljer kan bero på flera faktorer, till exempel priser, räntor, 

rykten och kvalitén på tjänster. Därför är det viktigt att bankerna tar hänsyn till dessa faktorer 

så att kundbehoven på bästa sätt kan uppfyllas och därmed stärker sin kundorientering 

(Mehtap-Smadi, 2010).  

Organisationen får ett slags egenvärde av dess strukturer och processer. Det betyder att vissa 

saker antas att de helt enkelt bara ska finnas för att de hör till organisationen och inte 

nödvändigtvis för att de egentligen behövs. Johansson et al. (2006) nämner vidare ett 

exempel; en bilverkstad ska ju vara organiserad som en bilverkstad för att vara en bilverkstad.  

Mehtap-Smadi (2010) skriver vidare i sin artikel om en studie gjord av Kennington et al. 

(1996), där det studerats vilka faktorer som påverkar valet av bank. Resultatet blev att de 

viktigaste variablerna är pris, rykte och vilken service som banken erbjuder. En annan studie 

visar att även placeringen av uttagsautomater har en påverkan vid val av bank, då vissa banker 

har flera uttagsautomater (Almossawi, 2001). Flertalet av de studier Mehtap-Smadi (2010) 

beskriver resulterade i att det är en god service som ses som det viktigaste kriteriet hos en 

bank. Rekommendationer från vänner och bekanta kan även ha en betydande roll vid val av 

bank (Mehtap-Smadi, 2010).   

Bergman & Klefsjö (2006) anser att om kundernas behov och förväntningar uppfylls, ökar 

graden av kundtillfredsställelse i organisationen. Det är viktigt att hela tiden sträva efter att 

överträffa kundernas förväntningar. Därmed är graden av kundtillfredsställelse starkt knuten 

till hur väl man uppfyller kundens behov och förväntningar. För att kunna knyta kunderna 

närmare till sig och behålla nöjda kunder är det därför viktigt att sträva mot att överträffa 

kundernas förväntningar. 
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Bergman & Klefsjö (2006) delar in kundbehov i tre olika typer: 

- Basbehov: Det här är självklara behov för kunden, som är så naturliga att de ofta inte 

ens nämns vid förfrågan. Om dessa behov inte tillfredsställs kommer kunden att bli 

missnöjd. Det går däremot inte att få nöjda kunder om enbart den här typen av behov 

uppfylls. Därför är det viktigt att känna kunderna väl och förstå vilka behov de har så 

att de inte ska bli besvikna. 

- Uttalade behov: Den här typen av behov är det som kunder förväntar sig att få och 

som upplevs vara viktiga. Genom att vara duktiga på att uppfylla dessa behov i 

förhållande till konkurrenterna, blir det ett sätt företaget att vinna kunder på. 

- Omedvetna behov: Ibland vet man inte som kund vad man har för behov och vad som 

kan uppfyllas. Om de här behoven lyckas identifieras och sedan tillfredsställas, 

kommer både företaget och produkten/tjänsten att få ett attraktivt värde, vilket kan 

leda till konkurrensfördelar och lojalare kunder.  

Det är viktigt att ha i åtanke att kundernas behov och förväntningar ständigt förändras. 

Bergman & Klefsjö (2006) illustrerar ett exempel, självstarten på en bil. I början av 1920-talet 

var självstarten på en bil ett omedvetet behov. På 1940-talet kan det ha varit ett uttalat behov, 

medan idag är det en självklarhet att det finns, vilket betyder att det blivit ett basbehov. 

Kopplat till banken är det således nödvändigt att veta till vilket av de tre behovstyperna som 

kunderna anser att den manuella kontanthanteringen tillhör.  

3.5 Sammanfattning 
Förändring är något som kan vara nödvändigt för en organisation som vill hålla sig kvar på 

marknaden (Agboola & Salawu, 2011). Bankernas borttagande av den manuella 

kontanthanteringen en typ av förändring som av bankerna anses vara nödvändig för att följa 

med i samhällets utveckling. Agboola & Salawu (2011) fortsätter  att berätta att förändringar 

kan väcka negativa attityder bland allmänheten, då något man är van vid ska finnas 

försvinner. Då det finns ett gott förtroende för en organisation kan det göra att risken för 

negativa följder minskar (McLain & Hackman, 1999). Det kan vara svårt att känna förtroende 

för en organisation som inte tar hänsyn till att dess handlingar kan skapa negativa 

konsekvenser för andra (Jönsson & Strannegård, 2010). Hur väl banken hanterar relationen 

med kunden blir allt mer betydelsefull, då målet är att tillfredställa kundens behov (Andrén, 

1997). Om en organisation inte längre lever upp till de förväntningar som finns kan det leda 

till att förtroendet påverkas, något som både McLain & Hackman (1999) och Mayer et al. 

(1995) menar. Förtroende är i sin tur uppbyggt kring flera olika begrepp; kompetens, välvilja 

samt integritet.  
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3.5.1 Sammanfattande modell 

Följande modell, Figur 3, har tagits fram för att stärka det vi vill undersöka. Modellen visar att 

bankernas borttagande av den manuella kontanthanteringen är en förändring som skulle kunna 

leda till att förtroendet påverkas. Tidigare modell om förtroende (Figur 2), har även 

sammanfattats i följande modell, som visar att förtroendet är uppbyggt av de tre begreppen 

kompetens, välvilja och integritet. Delarna i figuren, som vi fått ut från teorin, blir till hjälp i 

undersökningen och tillsammans tydliggör de vad som skall undersökas.   

 

Figur 3. Kontanthanteringens påverkan på förtroendet (Gustafsson & Jonsson, 2013) 
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4. Empiri 

 

Nedan presenteras det insamlade materialet i undersökningarna. Utformningen av 

empirikapitlet byggs upp utifrån teorin och ger en spegling av den teoretiska referensramens 

olika avsnitt för att få en tydlig röd tråd. Det insamlade materialet består av enkäter och 

intervjuer. Frågor i enkäterna och intervjuerna är utformade utefter avsnitten i den teoretiska 

referensramen. Först presenteras resultatet av enkätundersökningen och därefter följer 

resultatet av intervjuerna, där båda delas in i olika underrubriker. Istället för att presentera 

varje fråga för sig presenteras de utifrån tillhörande ämnesområde. Detta för att få en 

helhetsbild av svaren.  

 

4.1 Enkäten 
Resultaten från enkätundersökningen har sammanställts i tabeller vilka presenteras i bilaga 4, 

några av dessa tabeller finns även redovisade i empirin, därmed har de samma numrering som 

i bilagan. De tillfällen åldersklasserna inte är relevanta att jämföra, eller då de helt enkelt inte 

skiljde sig åt i svaren, kommer enbart det totala resultatet att visas. 

4.1.1 Inledande frågor 

De inledande frågorna i enkäten var kön, ålder samt vilken bank respondenten har, vilket gav 

en bakgrund av vem personen är. I enkätundersökningen har 65 stycken personer deltagit 

mellan åldrarna 19-85 år. Av dessa är 28 stycken män (43 %) och 37 stycken kvinnor (57 %). 

Respondenterna har delats upp i tre åldersklasser, yngre (≤30 år), medelålders (31-60 år) och 

äldre (61≤ år), för att kunna jämföra om svaren skiljer sig i åldersgrupperna emellan. Vi har 

tagit hänsyn till att försöka få ungefär lika många respondenter i varje åldersklass för att 

jämförelserna inte ska bli missvisande och för att kunna dra slutsatser om varje grupp (Tabell 

1). Vi har däremot inte tagit någon hänsyn till att välja lika många kvinnor som män, då vi 

inte anser att det spelar en stor roll till den här undersökningen och då vi inte tror att 

inställningen och valet av bank är könsrelaterat. Nedan presenteras tillhörande frågor och dess 

svarsresultat från respondenterna av enkäten, vissa även med hjälp av diagram och tabeller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Korstabell mellan kön och åldersgrupp 

 

De flesta hade Nordea eller Swedbank som sin bank, totalt 78 %. Andra banker som också 

nämndes var Handelsbanken, SEB, Länsförsäkringar, Sparbanken och ICA banken. 

 

 

 Kön Total 

Man kvinna 

Åldersgrupp 

≤30 7 15 22 

31-60 13 13 26 

61≤ 8 9 17 

Total 28 37 65 
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På frågan om deras bankkontor har kontanthantering var svaren ganska jämnt fördelade, där 

störst antal, 27 stycken, svarade nej. 24 stycken hade kontanthantering medan resterande 17 

stycken svarade att de inte visste om deras bankkontor har kontanthantering.  

4.1.2 Förväntningar på en bank 

För att ta reda på vilka förväntningar kunderna har på en bank fick respondenterna, på en 

skala mellan 1-5, svara på hur viktigt ett antal egenskaper är på en bank, där 1 står för inte 

viktigt och 5 för mycket viktigt. Det framkom tydligt att respondenterna tycker det är viktigt 

att det finns god kunskap hos personalen då de flesta fyllde i en 5:a, cirka 82 %. Drygt lika 

många, 83 %, fyllde även i en 5:a vid påståendet om det är viktigt att banken vill det bästa för 

kunden. Det var även viktigt med tillgänglighet till personlig kontakt på kontoret. Vid frågan 

om det är viktigt med kontanter på en bank är det lite blandade åsikter, men majoriteten 75 % 

(som svarade en 4:a eller 5:a) tyckte ändå att det är viktigt att en bank har kontanter. 

Respondenterna förväntar sig därmed att det finns kompetens och välvilja hos personalen, att 

det finns tillgänglighet till personlig kontakt, samt kontanter på bankkontoren.  

4.1.3 Användning 

Respondenterna tillfrågades var de föredrar att ta ut kontanter. Majoriteten, 78 %, använde sig 

av bankomat men några få föredrar hellre att ta ut på bankkontor eller ta ut i butiker i 

samband med köp. När det gäller vardagsärenden utöver uttag det vill säga överföringar och 

betalningar och så vidare, var det överlägset bland respondenterna, 91 %, att använda sig av 

självbetjäningstjänster jämfört med att gå in på ett bankkontor via personlig service. Av de 

som inte använde sig av självbetjäningstjänster berodde det antingen på att de inte litar på 

tekniken eller inte vill använda sig av den. 

 
Tabell 11. Användning vid vardagsärenden 
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4.1.4 Kontanternas betydelse 

Bland respondenterna svarade nästan hälften att de är i behov av att kontanter finns på deras 

bank, men ändå säger nästan lika många att de inte är i behov av det. De flesta som ansåg att 

de var i behov av kontanter var medelåldersgruppen och av den yngre gruppen sa de flesta att 

de inte hade något behov eller att de inte visste om de hade det. I den äldre åldersgruppen var 

det ganska jämnt fördelat mellan ja och nej om behovet fanns. 

 
 

 

Tabell 8. Behov av kontanter  Tabell 9. Behov av kontanter uppdelat i åldersgrupper 

 

Det framkom vid undersökningen, av vilken inställning respondenterna har till förändringen, 

att majoriteten var negativa, hela 68 %. Av respondenterna var 29 % neutrala eller visste inte 

hur de ställer sig till situationen. Endast 3 % var positiva till förändringen.  

För att se hur viktiga kontanterna är på en bank för att kunderna ska stanna kvar och om de 

har påverkats, ställdes en fråga om man skulle kunna tänka sig att byta bank av den orsaken. 

Nästan en fjärdedel antydde att de påverkas så mycket att de skulle kunna tänka sig att byta 

bank. Däremot framkom det att drygt hälften inte tyckte de var nödvändigt. Många 

kommenterade att det inte är någon idé att byta bank eftersom det antagligen kommer bli 

likadant på alla banker, alltså att kontanterna tas bort. Resterande visste inte om de skulle 

påvarkas så mycket att de bytte bank. 

Det ställdes även en öppen fråga om respondenterna ser någon orsak till varför kontanterna 

borde finnas kvar på bankerna. De flesta sa att en bank ska/borde ha kontanter och ett lika ofta 

förekommande svar var att de tänker på de äldre då det kan bli svårt för dem som inte har 

tillgång till internet eller mobil. Många nämner också att det blir krångel vid insättning av 

pengar samt att det kan bli problem för mindre företag och föreningar. Några säger att de vill 

kunna växla utländsk valuta inne på sitt bankkontor och andra att det blir jobbigt för butikerna 

som får ta över och får mer jobb med kontanterna. Vissa känner även att inget blir privat 

längre, då allt går att spåra. Ett par yttrar att det utarmar samhället och att de inte tror på ett 
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kontantlöst samhälle. Några få känner att det verkar som att banken inte vill att man ska gå 

dit. 

4.1.5 Förtroende till bank 

För att undersöka förtroendet ställdes ett antal frågor kopplade till våra tre begrepp 

kompetens, välvilja och integritet. Först undersöktes vad förväntningarna är genom att fråga 

hur viktigt de tycker det är att det finns god kunskap hos personalen och att banken vill 

kundens bästa (se tidigare avsnitt 4.1.2). Senare kopplade vi även kompetens och välvilja 

genom att tillfråga respondenterna om de känner att banken kan samt vill hjälpa till att lösa 

alla bankärenden även om det är ett kontantfritt bankkontor. Svaren var väldigt varierande, 

men majoriteten vid båda frågorna visade att respondenterna känner att banken både kan och 

vill hjälpa till. Det var flera respondenter som svarade att de inte vet om banken verkligen vill 

hjälpa till, jämfört med hur många det var som svarade vet inte på frågan om banken kan 

hjälpa till.  

Integritetsdelen har undersökts i form av om det är viktigt med tillgänglighet till personlig 

kontakt på bankkontoren och var man föredrar att utföra sina ärenden gällande kontanter. En 

klar majoritet svarade att de föredrar att ta ut pengar i en bankomat. Men ändå svarade många 

att det är viktigt med personlig kontakt på banken.  

4.2 Intervjuerna 
De intervjuade personerna som har medverkat i undersökningen är representanter från de två 

bankerna Nordea och Swedbank, varav ett kontor fortfarande har kvar den manuella 

kontanthanteringen. Ibland ställdes följdfrågor till de grundläggande frågorna som utformats, 

för att kunna få en djupare förståelse och mer detaljerad empiri. Varje intervjutillfälle har tagit 

drygt 30 minuter. Svaren från respondenterna under intervjuerna kommer att sammanställas 

och jämföras med varandra i detta avsnitt. 

Intervju A, den 8 april 2013: 

Intervju med vice regionchef Nordea. Ansvarig över 17 kontor i regionen tillsammans med 

regionchefen, där fem av kontoren fortfarande har kvar manuell kontanthantering. Har jobbat 

i banken sedan 11 år tillbaka. 

Intervju B, den 10 april 2013: 

Intervju med kontorschef över servicekontoret Nordea Skövde, ett kontor som fortfarande har 

manuell kontanthantering. Uppgifterna är att se till att personalen i kundtjänst är rätt rustade 

för att möta kunderna, både med kontanthantering och övrig försäljning. Har jobbat i banken 

sedan 26 år tillbaka, varav sex år som kontorschef på annan ort och ett år som kontorschef i 

Skövde. 

Intervju C, den 10 april 2013: 

Intervju med biträdande kontorschef Swedbank Skövde, på privatsidan. Uppgifterna är att 

leda personalen och förmedla hur de tillsammans ska arbeta. Respondenten jobbar även till 

viss del mot kunderna. Har jobbat i banken sedan 38 år tillbaka och sedan 1990 som chef i 

någon form. 
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Intervju D, den 11 april 2013: 

Intervju med kontorschef Swedbank Töreboda. Rollen är inriktad på privatkunderna. Har 

jobbat på Swedbank sedan 28 år tillbaka varav de senaste 13 åren som kontorschef och innan 

dess gruppchef. Innan dess ytterligare tio år inom bank.  

4.2.1 Hur upplever bankerna förändringen? 

Att kontanterna försvinner på de flesta bankkontoren har väckt blandade känslor bland 

respondenterna. Alla ser både positiva och negativa delar med förändringen, men alla betonar 

att den största fördelen är säkerheten det medför, då rånrisken minskar och det blir svårare att 

göra svarta affärer. Kontanter innebär även höga kostnader och påverkan på miljön. En 

nackdel många ser är att det idag inte går att klara sig helt utan kontanter i samhället eftersom 

det inte är uppbyggt för det än. Respondenterna är eniga om att kunderna tycker att en bank 

borde ha kontanter och att de anser att banken inte är ansvarstagande i samhället när 

kontanterna tas bort. 

Arbetssättet och servicen i kundtjänst har ändrats med tiden, då kunden sköter mer saker själv 

idag än förr då det var ”mer trafik på kontoret”. Idag efterfrågas istället mer komplicerad 

rådgivning, då den privata ekonomin bland kunderna har blivit alltmer komplex att sköta och 

där man tvingas att vara mer aktiv i sina val i ekonomin. Det som efterfrågas hos banken som 

företag idag är alltså mer hur man till exempel ska lägga upp sina lån eller för att få hjälp med 

pensionen, och det är inte så många som kommer in på kontoret för att få hjälp med 

basservicen som att plocka ut kontanter eller sköta sina banktjänster. Det sköter många på 

egen hand. Därför är det viktigt att sätta resurserna i banken på rätt ställen. Respondenterna 

anser därför att det som bankföretag är en strategisk väg att ta och det är en förändring som 

varit ett nödvändigt led i samhällsutvecklingen. Idag är det inte många som faktiskt använder 

sig av den manuella kontanthanteringen över disk på bankerna, då tekniska alternativ allt mer 

tar över. Därmed menar flera att kontanter idag är ganska omodernt, men att det ändå behövs i 

samhället och därför gäller det att hitta och informera om andra sätt att lösa det på.  

En av respondenterna ser det både som en mental förändring för egen del, som har jobbat i 

banken länge och varit van vid kontanter, men att det såklart även innebär en mental 

förändring för kunderna. Det är viktigt att både känna sig trygg i vad det nya innebär och 

förmedla det till kunder och medarbetare. ”Detta är ju en resa att göra tillsammans”, säger 

respondent B. Däremot tycker en av respondenterna att förändringen gick lite väl fort fram för 

att hinna informera kunderna tillräckligt och vänja dem vid alternativen till kontanter samt att 

det kunde gått lite smidigare och långsammare i övergången. Gärna i två steg; först sedlarna 

och därefter mynten, då personen anser att myntsorteringen är något som gott kunde varit kvar 

lite längre, eftersom det görs väldigt mycket affärer och handel med mynt. En annan av 

respondenterna trodde ändå att det skulle bli mycket jobbigare än det faktiskt varit.  

En av respondenterna ser en av utmaningarna med förändringen i att gå ut och informera 

pensionärsföreningarna, då många kan vara ganska arga eller kritiska. Men det är inte bara de 

äldre som blir upprörda. Ett exempel ges om att det går att dela in människorna i tre grupper, 

när det kommer något nytt. 20 % vill alltid ligga i framkant och vara först med det nya. 70 % 

är lite nyfikna och tar till slut till sig det, men är ändå lite skeptiska i början. Sedan finns det 
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10 % som är negativa mot allt nytt, men tillslut ändå blir tvungen att ta del av det nya. Den 

som bromsar hela tiden blir ett offer tillslut. Respondenten menar att mycket handlar nog om 

trygghet, att man inte vet lösningarna. Samt att man helt enkelt är motståndare till att det är en 

förändring.  

Alla respondenter påstår att det kan skapa problem för vissa grupper, till exempel äldre, 

handikappade och invandrare. Respondenterna menar att man ska ha stor respekt för dem det 

blir problem för. Men samtidigt är inte banken deras goda män, utan det är ett samhällsansvar, 

och därför är det viktigt med en bra dialog med kommunerna så att det fungerar. För även om 

vissa kommer i kläm måste utvecklingen gå framåt och man måste ta ett steg. De är också 

medvetna om att det kan skapa problem för mindre företag och föreningar, som kanske bara 

använder kontanter. Men alla nämner då att det finns lösningar för dem också, som 

exempelvis genom att använda serviceboxar eller Swish.   

En av respondenterna säger att det kan vara en utmaning att vinna tillbaka förtroendet bland 

de kunder som tappat förtroende till banken. Det är då viktigt att visa vilka alternativ som 

finns istället, för man strävar efter att kunden ska känna sig nöjd och trivas ändå.  

4.2.2 Upplevda reaktioner bland kunderna 

Alla respondenterna har upplevt att vissa kunder blivit väldigt upprörda över förändringen, 

men säger att de flesta kunder tycker att det egentligen är en ganska liten grej att bli upprörd 

över. Respondenterna påpekar också att det är vanligt att kunderna är upprörda för någon 

annans skull och att det egentligen inte påverkar en själv, vilket kan ses som ett sätt att skylla 

ifrån sig. De upplever även att det finns en viss besvikelse över att servicenivån på något sätt 

har försämrats. En av respondenterna känner således att kritiken från kunderna ändå är ganska 

nyanserad och att de förstår att detta inte är något som ”just det här” kontoret hittat på, utan 

det är en process som pågår i hela samhället. De säger även att mycket handlar om att visa 

vilka alternativa lösningar som finns. Många gånger kommer kunden på att det faktiskt går att 

lösa problemet ändå.  

Ingen av respondenterna har märkt någon större skillnad i förändring av antalet kunder på 

banken. En av respondenterna tror dock att vissa nog byter bank, men inte på grund av att det 

inte finns några lösningar, för det finns det oftast, utan för att de helt enkelt vill markera att de 

tycker det ska finnas kontanter på banken. Alla respondenter påpekar att de trodde att det 

skulle bli fler som bytte än det blev. Däremot har bankkontoret som fortfarande har kvar den 

manuella kontanthanteringen märkt en viss ökning i antalet kunder.  

Alla respondenter tror att de flesta kunder som blir upprörda egentligen blir det av 

principsaken att det ska finnas kontanter på en bank, vare sig man utnyttjar det eller inte. En 

av respondenterna upplever att det är 40-talisterna som varit allra mest kritiska.   

4.2.3 Alternativa lösningar 

När bankerna genomför den här förändringen och kontanthanteringen tas bort på kontoren är 

det viktigt att komma med alternativa lösningar för kunderna det kan skapas problem för, 

vilket alla respondenter är väl medvetna om. Bland kontoren hos de tre respondenter som 

arbetar på kontor där kontanthanteringen tagits bort, finns flera alternativa lösningar till 
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kontanter. Det erbjuds hjälp och information om kortanvändning, swish, servicebox och på 

många kontor finns det en dator som kunderna kan sköta sina bankärenden på. Några av 

respondenterna berättar även att de åker ut till pensionärsföreningar och informerar om de 

olika alternativen, vilket brukar vara väldigt uppskattat.  Respondenterna understryker att det 

är viktigt att finnas som stöd för kunderna som inte vet hur man ska göra och att man inte ska 

behöva skämmas över det. Är det någon som tycker att det är jobbigt att stå ute vid 

bankomaten så hjälper gärna någon i personalen till och följer med ut.  

Alla är medvetna om att det kan tyckas bli besvärligt för mindre föreningar och företag. Men 

det går att lösa deras problem också. En av respondenterna menar att banken ibland får agera 

lite som en mäklare, då de vet vilka det är som hela tiden behöver mynt och sedlar, och vilka 

som får mycket mynt över. På så sätt kan de pussla ihop dem så att de kan hjälpa varandra. 

Vidare understryker flera av respondenterna att med de nya alternativen, som till exempel 

swish-appen, kan de som tidigare bara använt kontanter på ett smidigt och snabbt sätt skicka 

över pengarna direkt via mobiltelefonen.  

På kontoret där kontanter fortfarande finns kvar säger respondenten att de redan nu börjar 

tipsa och informera kunderna om alternativ till kontanter, och tror att det är viktigt så att det 

inte kommer som en chock den dagen kontanterna tas bort även där.  

Det förekommer även ett samarbete mellan bankerna. En sak är att alla bankomater kommer 

tas över av BAB, Bankgemensamma automatbolaget, vilket ägs gemensamt av alla bankerna 

och betyder att alla bankomater kommer bli likadana. Likaså swish är ett samarbete och ägs 

tillsammans av bankerna, dock är många kunder tvivelaktiga till tekniken angående 

säkerheten. En av respondenterna understryker att säkerheten är grunden till allt. Och 

kunderna måste känna att det går att lita på de tekniska alternativen. Om något skulle gå snett, 

kan kunden komma in till bankkontoret så fixar de problemet utan kostnad. Det viktiga är att 

det blir bäst för kunden, något som alla respondenter håller med om.  

På frågan om det förekommer eller har förekommit något samarbete mellan bankerna 

gällande förändringen, upplever en av dem att det nog fanns ett större samarbete då alla 

kontor fortfarande hade kvar kontanter, och det gick att låna av varandra om det skulle 

behövas. Sedan kontanterna tagits bort upplevs dock att samarbetet har minskat. En annan 

svarar att det finns ett visst samarbete, men att det ändå är relativt litet.  

4.2.4 Förtroende 

Samtliga respondenter upplever att förtroende först och främst handlar om att känna tillit till 

någon och är eniga om att det är viktigt att visa att man går att lita på. En av respondenterna 

finner det särskilt viktigt att få kunden att förstå att man inte försöker luras, eftersom bank är 

ett affärsdrivande företag med flera konkurrenter. Detta nämns även i en annan intervju, där 

respondenten belyser vikten av att vara tydlig för kunden och visa att alla gör det här för 

kundens bästa, och att ingen arbetar på säljprovision.  

Alla respondenter tycker att det är en självklarhet att arbeta mot att få kunderna känna 

förtroende till banken och kunna lita på den i alla lägen. Därför är alla eniga om att det är 

viktigt att göra sitt yttersta för att få kunderna känna förtroende. En av dem anser att 
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förtroende till banken finns i högsta grad.  Samtidigt finner dock två av de andra 

respondenterna att förtroendet för banken i allmänhet är mycket lägre idag än förr och att 

mycket antagligen beror på att kunderna upplever att banken bara vill tjäna pengar på dem. 

Förr gick inte lika mycket ut på att tjäna pengar så som det är idag. Då nöjde man sig med 

mycket lägre vinster.  

Vid frågan om respondenterna tror att kontanter är kopplade till förtroendet till banken, är det 

delade meningar. Två av respondenterna har väldigt svårt att tro att förtroende är kopplat till 

just kontantdelen, och menar att det istället är graden av servicenivå som är det mest 

avgörande. En annan av respondenterna tror däremot att kontanterna faktiskt har en påverkan 

på förtroendet hos de flesta, och att det drabbar förtroendet negativt då kontanterna försvinner 

på bankkontoren. Detta håller även den fjärde med om och menar att kontanterna tär på 

förtroendet hos kunderna, men att det inte berör så många ändå. Samtliga respondenter tror 

dock att det är en generationsfråga och att det är väldigt olika från person till person vad 

kunden tycker. Och att det som påverkar förtroendet nog mer är själva grejen att det är en 

förändring. En av respondenterna menar att om nu förtroendet påverkas så sänks det i hela 

branschen.  

”Å andra sidan agerar ju de flesta banker på ungefär samma sätt, så det är väl mer förtroendet 

för hela branschen som sjunker i sådana fall” (intervju D). 

En av dem nämner att tekniken kan påverka förtroendet, om det exempelvis skulle uppstå 

tekniska fel. Då det varken finns kontanter eller ett fungerande internet en dag, ja då blir 

många upprörda och känner sig svikna. Banksekretessen nämns av alla som en viktig del för 

förtroendet till banken, så att kunden känner att allt som sägs stannar mellan kund och bank. 

Vidare uppges i två intervjuer att det är viktigt att själva dialogen med banken är seriös, så att 

kunden verkligen förstår vad man pratar om och lyssnar på vad den har att säga. 

Alla har relativt likartade faktorer i arbetet om att bygga förtroende. Relationen till kunden 

framhävs av samtliga ha en stor vikt, så att kunden kan känna trygghet till sin bank. Att vara 

lyhörd gentemot kunden uppges också vara viktigt. En annan upplyser om vikten av att 

medvetandegöra kunden om vad den behöver, eftersom inte alla känner till det. Samtidigt 

måste kunden känna att den själv får ta ett aktivt val. Respondenterna är överens om att det är 

viktigt att alla ska göra sitt bästa för att göra kunden nöjd och hjälpa varje kund så det blir rätt 

för just den personen. 

”Varje gång någon stiger in genom dörren på kontoret är kundtjänst vårt ansikte utåt. Varje 

möte är en unik chans att leverera en kundupplevelse i världsklass” (Intervju A). 

En av respondenterna berättar att det inom företaget har startats ett lojalitetsprogram över 

vilka löften som ska finnas för kunderna, vilket är ett sätt för dem att stärka förtroendet.  

4.2.5 Om framtiden 

Alla bankkontor kommer antagligen att bli kontantfria såsmåningom. Men de flesta 

respondenter tror ändå inte att kontanter kommer försvinna helt i samhället. 
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5. Analys 

 
I analyskapitlet kommer teorierna och empiriresultatet kopplas ihop och diskuteras. Analysen 

kommer att byggas upp kring begreppen förväntningar, förtroende och förändring där 

kontanternas påverkan ligger som en tråd genom kapitlet. Kapitlet väver ihop 

enkätundersökningen och intervjuerna med varandra, detta för att dess resultat ska 

komplettera varandra. 

 

Från empirin visade det sig att vissa av svaren i enkätundersökningen inte skiljde sig så 

mycket åt mellan åldersklasserna. De gånger det inte varit några större skillnader kommer 

därför generella drag att göras i analyskapitlet. 

5.1 Förväntningar 
Hur nöjda kunderna är med organisationen beror på hur väl organisationen uppfyller 

kundernas behov och förväntningar. Att överträffa kundernas förväntningar är något som har 

stor betydelse (Bergman & Klefsjö, 2006) och det är bankerna medvetna om. Det förtydligas 

av den intervjuade respondenten som sade att det är viktigt att banken finns som stöd för 

kunden och att hjälpa till med sådant som kunden kanske inte är medveten om att den 

behöver. För att banken ska stärka sin kundorientering och få nöjda kunder är det därför 

viktigt att ha koll på vilka förväntningar kunderna har och uppfylla kundbehoven på bästa sätt 

(Mehtap-Smadi, 2010). Bergman & Klefsjö (2006) har liknande teori och menar att 

kundtillfredsställelse stärks då behoven, så väl de medvetna som omedvetna, uppfylls. Enligt 

enkätundersökningen är det många kunder som uppger att de har ett behov av 

kontanthantering och förväntar sig att detta kundbehov ska finnas för att bli tillfredsställda. I 

och med förändringen uppfyller därför inte bankerna kundernas förväntningar och behov, 

vilket gör att teorin om kundtillfredsställelse bekräftas eftersom kundtillfredsställelsen 

uppenbarligen minskar då kunderna inte upplever att banken uppfyller deras förväntningar. 

Bankerna är medvetna om att kunderna känner så men anser att det beror på att kunderna är 

omedvetna om alternativen. De arbetar med att uppfylla kundbehoven genom alternativa 

lösningar och det handlar om att informera och göra kunderna uppmärksamma. De 

intervjuade respondenterna på bankerna var eniga om att det var en naturlig och nödvändig 

förändring, vilket bankerna vill att kunderna förstår. 

I enkätundersökningen framkom det att kunderna tycker det är viktigt med god kunskap hos 

personalen och att de kan få den hjälp de behöver. En annan förväntning många av kunderna 

har, är att banken vill det bästa för kunden. Detta är viktigt eftersom kunden ska kunna känna 

att det går att lita på banken. En av de intervjuade respondenterna på bankerna, säger att när 

de träffar kunden försöker de visa att de vill kunden väl så att kunden inte tror att banken 

försöker luras. Ur ett teoretiskt perspektiv bekräftas detta av vår modell med Mayer et al. 

(1995), Kantsperger & Kunz (2010) samt Warwick (2004), där de tre begreppen kompetens, 

välvilja och integritet samspelar när det kommer till att lägga en grund för förtroende mellan 

banken och kunden. Vidare framkommer det av enkätundersökningen att det är viktigt med 

tillgänglighet till personlig kontakt på bankkontoren. Dock motsäger det deras beteende, som 
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visar på högt användande av självbetjäningsteknik, då många säger att de gärna föredrar att 

använda sig av det. Det beror antagligen på att samhället har utvecklats och påverkar så att 

man tvingas till ett sådant beteende där mycket sker via elektroniska distributionskanalerna. 

Detta beteende bekräftas även av Dimitriadis & Kyrezis (2008), som säger att de elektroniska 

distributionskanalerna har fått en allt mer betydande roll. Varför många ändå tycker att den 

personliga kontakten ska finnas tillgänglig kan handla om att de vill ha en relation med 

banken för att kunna lita på den. Det blir svårt att bygga relationer när den personliga 

integriteten går förlorad (Kantsperger & Kunz, 2010). Några respondenter i enkäten känner 

däremot att då allt mer sker via elektroniska distributionskanaler, kommer ingenting att bli 

privat längre, eftersom allt går att spåra. Detta pratar Warwick (2004) om, som säger att 

möjligheten att vara anonym i sina transaktioner går förlorade. Om kunderna inte kan lita på 

den nya tekniken och dess distributionskanaler, kan förtroendet till banken riskeras. För att 

bankerna ska kunna lita på att tekniken är säker och fungerar, vilket stärker förtroendet, måste 

det finnas god information så att tilliten för tekniken ökar (Dimitriadis & Kyrezis, 2008). 

Bankerna är medvetna om att det behövs mycket information och att lära kunderna att lita på 

tekniken, men det kommer alltid vara några svårövertalade som helt enkelt inte vill lita på det 

nya. Från enkätundersökningen visar det som sagt att de flesta använder sig av 

självbetjäningstekniken, vilket visar på att kunderna har ett förtroende för tekniken. Eftersom 

många använder sig av dessa självbetjäningstjänster verkar inte behovet till den personliga 

kontakten vara så stort. Det är till exempel många som aldrig är inne på ett bankkontor med 

ärenden gällande kontanter, vilket betyder att den personliga integriteten gällande personlig 

service om kontanter uppenbarligen inte är av så stor vikt för förtroendet. Även om många 

säger att det är viktigt att det finns möjlighet till personlig kontakt på bankkontoren.  

Många respondenter tycker att det borde finnas kontanter och uppger att de har ett visst behov 

av kontanter på banken. Betraktas vad de använder sig av vid vardagsärenden, föredrar i stort 

sett alla att göra sina uttag i bankomat eller att använda sig av självbetjäningstjänster vid 

andra typer av ärenden. Detta visar på, att även fast många respondenter svarar att de har 

behov av att kontanter finns på banken, verkar det verkliga behovet vara ganska litet eftersom 

användningen av de alternativa lösningarna används i så stor utsträckning. Varför de svarar att 

de tycker att kontanter ska finnas på ett bankkontor och att de har behov av att kontanter finns 

kvar inne på kontoren, kan därför handla om ett symboliskt perspektiv. De påstår bara att 

behovet finns, men egentligen klarar sig de flesta bra ändå. Många anser att det bör finnas för 

att man vill ha det som det alltid varit och är välbekant med. Man är van vid att kontanter 

finns där och tycker att en bank ska ha och symboliserar pengar, vilket bekräftas av Johansson 

et al. (2006) teoretiska perspektiv, som argumenterar för att vissa saker anses helt enkelt bara 

ska finnas. 

5.2 Upplevt förtroende 
Bank är en organisation där förtroende har en viktig roll (Olsen, 1992), vilket även en av 

bankrespondenterna håller med om, som uttryckte att ”vi är en förtroendebransch”. En av 

komponenterna som är viktiga för att bygga förtroende är att det finns kompetens att hjälpa 

den andre parten, ett begrepp som är uppbyggt från trovärdighet (Kantsperger & Kunz, 2010) 

och förmåga (Mayer et al., 1995). Vid enkätundersökningen tillfrågades respondenterna om 
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de tror att banken kan hjälpa dem även fast det är ett kontantfritt kontor. Majoriteten av de 

tillfrågade svarade ja på den frågan, vilket tyder på att kompetensdelen i förtroendebegreppet 

uppfylls och att kunderna tror på att banken kan hjälpa dem. Kunderna verkar alltså tro på att 

banken kommer kunna lösa deras ärenden trots att bankkontoren tagit bort den manuella 

kontanthanteringen. Det finns alltså fortfarande ett visst förtroende, i och med att 

kompetensdelen är uppfylld. 

Vi undersökte även om respondenterna tror att banken vill hjälpa dem även fast det är ett 

kontantfritt kontor. Även det grundar sig i Kantsperger & Kunz (2010) teori samt Mayer et al. 

(1995), där komponenten är välvilja. Många svarade att de inte vet om banken vill kundens 

eget bästa i och med förändringen. Detta skapar känslan av att kunderna är osäkra på om 

banken verkligen vill hjälpa dem. Vissa kommentarer lyder att de inte tror att banken vill ha 

kunderna där och inte bryr sig om kundernas bästa. Andra tror att banken gör det för sin egen 

vinst. Därmed skapas ett svagare förtroende. Ett par av de intervjuade respondenterna på 

bankerna upplever att förtroendet till banken faktiskt är svagare idag än förr. Enligt Mayer et 

al. (1995) gör en organisation som visar välvilja att förtroendet stärks mellan parterna. Många 

respondenter i enkätundersökningen anser att det är viktigt att banken vill kundens eget bästa. 

Om de då känner att banken faktiskt inte vill det, kan det vara en anledning till att bankerna 

upplever ett sänkt förtroende från kunderna. Anledningen till att kunderna har svårt att känna 

välvilja från bankens sida, kan därför vara att de inte har blivit tillräckligt övertygade. För 

även om bankerna visar alternativa lösningar istället för kontanter, känns det inte som att 

bankerna trycker tillräckligt mycket på fördelarna för att kunderna ska förstå hur de tjänar på 

att anpassa sig till utvecklingen. De anledningar och fördelar som bankerna förespråkar kan 

ibland inte kännas tillräckligt övertygande. Dessutom med tanke på att problemen istället kan 

flyttas över till andra organisationer. För även om banken tar bort kontanterna finns ju 

pengarna fortfarande kvar och cirkulerar i samhället.  

Kan det vara så att man inte uppmärksammar förtroendet förrän det går förlorat? Det kan vara 

en utmaning att vinna tillbaka förtroendet, men hanteras situationen på ett bra sätt och 

medarbetarna vet hur de ska hjälpa kunderna, går det att återvinna förtroendet även om det en 

gång har förlorats (Bergman & Klefsjö, 2006). I och med att banken gör den här förändringen 

innebär en risk för deras förtroende. Därför är det viktigt att bankerna bidrar med god 

informerar till kunderna innan förtroendet går förlorat. I nuläget finns i princip alternativa 

lösningar för allt som gäller kontanttjänsterna som förut funnits på bankkontoren. Dessa 

lösningar måste banken tidigt informera om för de kunder som inte vet, eftersom det tar ett tag 

för människan att anpassa sig till något nytt. Om inte, finns en risk att förtroendet sänks. 

Följaktligen menar McLain & Hackman (1999) att det är viktigt att sköta förändringarna på 

ett bra sätt så att risken för negativa följder minskar. På så sätt skulle bankerna kunna öka 

förtroendedelen välvilja, eftersom de då kan förklara och informera kunderna om att detta är 

en nödvändig förändring och inte något som bara banken tjänar på. 

En ytterligare anledning till att förtroende och kundnöjdheten till bankerna är lägre idag än 

förr, kan vara att idag går mer ut på att tjäna pengar, förr nöjde sig bankerna med lägre 

vinster. Idag är även allting så globalt och större och samhället är mer komplext. Om 

någonting händer i välden påverkas i princip alla och det är en yttre faktor som inte går att 
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göra så mycket åt. Massmedia är en yttre faktor som påverkar mycket, när de skriver om olika 

händelser inom den finansiella sektorn och ofta är det en förvrängd bild av sanningen, vilket 

kan göra att kunderna får en fel uppfattning. Företag, i detta fall banken, måste anpassa sig till 

samhället och kan inte rå för de yttre faktorerna som kan påverka förtroendet, men då gäller 

det att jobba med de inre faktorerna för att stärka förtroendet. Som tidigare nämnts bör därför 

bankerna gå ut med mycket information så att det är deras information kunderna tar till sig i 

första hand och inte den förvrängda informationen som kan förekomma i massmedia.   

Vissa av respondenterna på bankerna säger att kontanter fortfarande behövs men det gäller att 

hitta rätt lösning för rätt kund. De argumenterar vidare för att det idag finns lösningar för i 

princip allt. Vilket gör att frågan om varför kontanter överhuvudtaget behövs, kan ställas. 

Många kunder förväntar sig att det ska finnas kontanter på banken och blir upprörda om det 

inte finns. Dock är det inte säkert att förtroendet till banken sänks av den anledningen. Att 

Länsförsäkringar blev utvalda till årets bank flera år i rad, som aldrig har haft kontanter, visar 

på att förtroende inte behöver vara kopplat till kontanter. 

5.3 Attityder om förändringen 
Den psykologiska modellen av motstånd menar att männsikan av naturen är motståndare till 

förändring. Orsakerna till det är vanligtvis i grunden att det saknas förståelse om vad det nya 

innebär och att det finns okunskap till det faktiska behovet av förändring (Agboola & Salawu, 

2011). Utifrån det menar vi att man måste våga släppa in någon och lyssna, annars blir man en 

motståndare hela tiden som inte vill anpassa sig. Från enkätundersökningen framkommer att 

en stor del av respondenterna är negativa till att kontanterna försvinner på bankerna och att 

vissa till och med kan tänka sig att byta bank på grund av förändringen. Orsakerna till det kan 

vara att de faktiskt är i behov av att det finns kontanter på banken, men det kan även bero på 

att de bara är upprörda över förändringen och påstår att de skulle byta bank bara för att 

markera missnöjdheten. Ur ett teoretiskt perspektiv kan det bekräftas av det som Agboola & 

Salawu (2011) säger, att negativt inställda till olika typer av förändringar kan leda till negativa 

attityder och byte av organisation. Dock har ingen av bankerna märkt någon större förändring 

av antalet kunder som bytt bank. Vidare nämner Agboola & Salawu (2011) att för att 

motverka dessa negativa attityder är det viktigt att bidra med mycket information och ha en 

öppen kommunikation där möjligheten ges till att ställa frågor som kan klargöras. Det är även 

viktigt att finnas som stöd och att organisationen kan hjälpa till att lösa olika typer av problem 

som kan uppstå. Intervjurespondenterna verkar leva upp bra till den här teorin, vilket kan vara 

resultatet av att de inte märkt någon större förändring i antalet kunder, då alla svarar att de 

försöker informera kunderna och hjälpa dem på bästa sätt för att de inte ska känna sig 

besvikna. Vid en intervju säger respondenten att de måste finnas som bra stöd för kunden och 

även hjälpa den med behov som kunden inte är medveten om själv att den har. Detta kan 

kopplas med behovsteorin av Bergman & Klefsjö (2006), som delar in behov i tre delar. Om 

de omedvetna behoven identifieras och uppfylls, kan det följaktligen leda till lojalare kunder. 

Bankerna verkar alltså leva upp bra till Agboola & Salawus (2011) teori, men eftersom många 

kunder ändå visar negativa attityder verkar det som att bankernas information inte varit 

tillräcklig. Bankerna bör därför ta reda på mer om vilka faktorer kunderna faktiskt upplever 

som negativa. 
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Bankerna ställer sig övervägande positiva till förändringen som sker på bankerna och ser det 

som ett naturligt led i samhällets utveckling. Att nästan alla banker gör förändringen tyder på 

att det troligtvis är genomtänkt och att behovet av kontanter uppenbarligen inte är så stort. De 

vill kundens bästa och hade de inte trott att detta skulle vara ett bra beslut hade de antagligen 

inte gjort förändringen. Mer avancerad rådgivning och service efterfrågas och på så sätt läggs 

större fokus på detta. Dock upplever det bankkontor som tog bort kontanthanteringen först 

bland våra intervjurespondenter, att det gick för fort fram när man skulle ta bort kontanterna. 

Därmed hann inte kunderna informeras tillräckligt mycket, vilket kan vara en bidragande 

faktor till att det uppkommit sura miner. De andra bankkontoren har haft längre tid på sig att 

förbereda kunderna, något som är viktigt vid förändringar. Agboola & Salawu (2011) och 

Angelöw (1991) säger att för att undvika negativa följder som irritation, skvaller och felaktiga 

rykten, är det viktigt att vara ute i god tid och informera om förändringen, så att inte individen 

får höra om den i andra hand. En förändring måste därför få ta tid. Agboola & Salawu nämner 

att det är i det första stadiet (upptiningsprocessen) det handlar om att bryta de psykologiska 

band som finns till det gamla. I och med det menar vi att banken bör eller borde påverka 

kunderna till de nya beteendena och lösningarna tidigare. Gärna redan när förändringen om att 

ta bort den manuella kontanthanteringen kommer på tal och alltså inte vänta med att börja 

informera kunderna först när ett datum är fastställt. Antagligen hade kundernas varit mer 

införstådda då. 

Ålderklassernas olika attityder till förändringen och hur de påverkats när kontanterna tagits 

bort visade sig i stora drag inte skilja sig så mycket åt. Det kan bero på att alla, både äldre och 

yngre, är vana vid att en bank har kontanter och att det kan anses som en självklarhet att 

banken ska hantera kontanter.  Det visar att åsikter om en förändring inte behöver skilja sig åt 

oavsett av ålder. Många kanske också känner att det inte är värt att byta bank ifall alla ändå tar 

bort kontanterna och sedan kanske man inser att behovet inte är så stort ändå. De yngre har 

inte påverkats så mycket i sitt beteende, men många är ändå negativa till förändringen och 

tycker det är konstigt. Det är inte många som har eller skulle kunna tänka sig att byta bank. 

Därför ser vi endast en liten påverkan på förtroendet. Många kanske har tappat förtroendet, 

men det handlar om att de kanske inte vet lösningarna. Något som är intresseväckande är att 

det både under intervjuerna och enkätundersökningen var vanligt att de äldre nämndes. Vid 

enkätundersökning kommenterade många att det är respektlöst mot de äldre och att det skapar 

problem för dem. Detta nämndes även vid bankintervjuerna, där de sa att kunder ofta kommer 

in och påstår att de äldre inte klarar sig. Av enkäterna visade det sig dock att de äldre inte 

skiljer sig från mängden när det kommer till det faktiska behovet och beteendet gällande 

kontanter på banken, vilket tyder på att de faktiskt inte ser ut att påverkas så mycket ändå. Det 

tycks följaktligen vara som en av de intervjuade respondenterna sade, att kunderna oftast bara 

skyller ifrån sig på någon annan och blir upprörda för någon annans skull. Av de som kommer 

in på kontoren är det flest 40-talister som är upprörda och kritiska, ofta skyller de ifrån sig på 

dem som är ännu äldre. Förklaringen till det kan återigen vara det symboliska perspektivet, 

där man blir upprörd över principsaken att en bank borde ha pengar och vill markera sin 

inställning genom att vara lite arg. Många känner att det är respektlöst mot de äldre av 

banken, men samtidigt är det ett samhällsansvar när det gäller att ta hand om alla, banken är 

inte deras goda män. Det kommer alltid vara några som kommer i kläm.  
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Det är en stor förändring i samhället då kontanter har funnits länge. Det blir stora förändringar 

för de flesta, som man kanske inte var beredd på och det kan då kännas som att man tvingas in 

på det. Är man okunnig, ovan eller kanske gammal kan man känna sig mer osäker. De flesta 

är arga över förändringen eftersom förväntningarna är att banken ska vilja en väl och att de 

tjänster som alltid funnits ska finnas. Många förstår inte fördelarna och de enkla och säkra 

alternativen som finns. 
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6. Slutsats 

 
Utgångspunken i slutsatsen är att besvara problemformuleringen och syftet för att se på vilket 

sätt bankernas borttagande av kontanter påverkar kunderna och deras förtroende för banken 

samt vilken betydelse kontanterna har för förtroendet till banken. Kapitlet avlutas med 

kommentarer och reflektioner samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Att den manuella kontanthanteringen försvinner på bankerna är något som blir allt vanligare, 

vilket har skapat en negativ inställning bland många kunder. Uppsatsens huvudsakliga syfte 

var att undersöka på vilket sätt kundernas förtroende till banken påverkas av den här 

förändringen på bankerna. Många tankar har kretsat kring om det är någonting annat, än just 

förtroendet som påverkats, vilket gör att vissa kunder är irriterade. Samt om det nu är så att 

förtroendet påverkas, är det då kontanterna eller är det någonting annat som påverkar 

förtroendet. 

Vi har kommit fram till att om förväntningarna uppfylls har man förtroende, vilket bekräftas 

av Mayer et al. (1995) som menar att förtroende innebär uppfyllda förväntningar på någon 

eller något. Som framgår i vår empiriska undersökning finns det uppenbarligen en stor 

förväntan på att bankerna ska ha kontanter på kontoren, samtidigt som mycket tyder på att 

kunderna ändå inte hade använt sig av den manuella kontanthanteringen om den fortfarande 

funnits kvar. Mycket pekar på att det är en förväntan som ska finnas bara för att det alltid har 

varit så, även om behovet av kontanter inte är så stort. Kontanter på banken har en symbolisk 

betydelse vilket man förväntar sig ska finnas. Därför är det inte kontanterna i sig som har 

påverkat förtroendet utan mer att det går emot symboliken att en bank ska ha pengar. 

Att skapa ett förtroende är viktigt för att få lojalare och nöjdare kunder, med tanke på att 

organisationer inte kan leva vidare utan sina kunder. Det gör att de kan stärka sin position på 

marknaden och erhålla ett bättre rykte, ju starkare förtroende kunderna har till banken. 

Eftersom förtroendet har påverkats är det viktigt att bankerna bidrar med mycket information 

och visar alternativa lösningar, något som de intervjuade respondenterna på bankerna också är 

medvetna om och arbetar mycket med. Om bankerna hade gått ut tidigare med information 

om varför den manuella kontanthanteringen tas bort och övertygat mer om fördelarna, hade 

antagligen kundernas reaktioner inte varit lika negativa och de hade kunnat acceptera 

förändringen snabbare.  

Vi har kommit fram till att begreppen kompetens, välvilja och integritet inger förtroende. 

Dessa begrepp förväntar sig kunderna ska finnas på banken. Vi upplever att efter förändringen 

anser kunderna att bara kompetens är helt uppfyllt av de tre begreppen. Välvilja saknas, då 

kunderna anser att banken inte vill deras bästa när den inte uppfyller förväntningen om att det 

ska finnas kontanter. Det tredje begreppet integritet är delvis uppfylld, eftersom den 

personliga kontakten som bygger en relation anses vara av låg tillgänglighet och den blir än 

lägre när kunderna inte kan komma in och göra sina kontanta ärenden. Samtidigt visade det 

sig att de flesta faktiskt inte går in på bankkontoren och därför verkar det inte vara en jättehög 
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förväntning ändå. Eftersom inte alla begreppen är tillräckligt höga betyder det att förtroendet 

är försvagat. 

När den manuella kontanthanteringen fortfarande finns är det ingenting som tyder på att det 

höjer eller skapar förtroende. Men när det väl försvinner kan förtroendet skadas eftersom det 

anses vara en självklarhet på banken. De negativa reaktioner som uppkommer bland kunderna 

är en typisk reaktion till följd av att det är en förändring. Mycket handlar alltså om att vi är 

mänskligt motståndare till förändring och det är en del som påverkar förtroendet. I och med 

förändringen har alltså förtroendet påverkats, men inte så pass mycket att bankerna riskerar 

förlora sina kunder.  

Efter analysen har modellen (Figur 3) nu modifierats och visar vår slutsats (Figur 4). Alltså: 

Det är en förändring som har skett. Denna förändring handlar om att en symbolik, alltså 

kontanter, som förväntas finnas tas bort. Därmed gör förändringen att förväntningen inte 

uppfylls, vilket skadar förtroendet. Likaså är förväntningarna om de tre förtroendebegreppen 

påverkade. Förväntningen om kompetens uppfylls. Förväntningen om välvilja uppfylls inte. 

Vidare visade det sig att integriteten inte spelar en stor roll för förtroendet, vilket visas av att 

linjen mellan förtroende och integritet är streckad.  

 

 

Figur 4. Hur kontanthanteringen påverkar förtroendet 

Kundernas förtroende till banken har alltså påverkats på ett negativt sätt och är försvagat, men 

just kontanterna verkar inte ha så stor betydelse på förtroendet utan det handlar mer om att det 

borde finnas. 

6.1 Avslutande diskussion 
Att studera hur bankkundernas förtroende för banken påverkas i och med förändringen, då 

bankerna tar bort den manuella kontanthanteringen, har varit väldigt intressant och givande. 

Mycket med tanke på att det är så aktuellt i dagsläget. Att ämnet är så nytt gör dock att det har 

varit svårt att hitta tidigare forskning kring just minskad kontanthantering. Desto mer 

forskning har istället skett inom andra typer av förändringar, samt inom begreppen förtroende 

och förväntningar. Detta har gjort att vi sett att det finns väldigt många teorier och modeller 

som byggts upp kring dessa, beroende på utifrån vilka vinklar de studeras. De teorier och dess 

begrepp vi har valt att utgå från, är alltså bara ett sätt av många, som går att studera hur 

bankernas förändring påverkat kunderna på.  

Kombinationen av enkätundersökning och intervjuer kändes som ett meningsfullt val i vår 

studie och de har kompletterat varandra bra. Innan insamlandet av empiri startade var det 

dock svårt att veta hur många respondenter som var nödvändigt att ha till respektive 
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undersökning. Det visade sig emellertid vara lagom med de fyra intervjuer som genomfördes 

då vi märkte att intervjuerna gav väldigt likartade svar. Av enkätundersökningen fick vi också 

en bra bild av hur respondenterna ställde sig till förändringen. Med tanke på den tidsbrist som 

fanns känner vi ändå att vi lyckats skapa en bra bild som speglar hur kunderna upplever 

förändringen.  

Det nämns i uppsatsen att det här är ingenting bankerna gör bara för att förenkla för sig själva, 

utan det är ett naturligt led i samhällsutvecklingen då behovet av kontanter har minskat. Visst 

kan det dyka upp problem ibland när kunden vill ha hjälp med en tjänst kopplat till kontanter, 

men med den kunskap som finns hos banken går det oftast att lösa. Hade inte bankerna kunnat 

erbjuda alternativ hade de antagligen aldrig genomfört förändringen. Det lutar åt att alla 

banker till slut kommer ta bort kontanterna vilket gör att kunderna inte har något val då de 

tvingas in i det nya beteendet. Därför tror vi inte att det missnöje som kunderna visar mot 

banken påverkar dem till att faktiskt byta bank. I några fall förekommer det visserligen att 

kunder har bytt bank men generellt sett anser vi att de är relativt trogna till sin bank trots 

förändringen.  

6.2 Uppsatsens bidrag 

Uppsatsen bidrar till att öka förståelsen för på vilket sätt bankkunder upplever att bankerna tar 

bort den manuella kontanthanteringen och hur kundernas förtroende till banken påverkas av 

förändringen. Den ger även en förståelse för varför den manuella kontanthanteringen tas bort 

på bankerna och vilka alternativa lösningar som finns i och med att de tas bort.  

Genom att läsa den här uppsatsen kan bankerna få en uppfattning av hur kunderna ställer sig 

till förändringen, varför inställningen är som den är och hur de påverkas. Uppsatsen visar att 

bankerna måste se vikten av att vara tydlig i information och förmedla varför en viss 

förändring sker. Utifrån det kan de på så sätt jobba vidare med att stärka förtroendet. För att 

öka förståelsen hos kunderna skulle bankerna till exempel kunna dela ut broschyrer med 

information om varför förändringen sker samt vad det finns för alternativa möjligheter istället 

för att använda sig av kontanter. Banken bör även tänka på att vara extra tydliga med att 

förmedla, både i uttryck och agerande, att ”vi (banken) vill det bästa för dig (kunden)”. 

Vidare kan alla privatkunder hos banker få förståelse för varför förändringen är nödvändig 

genom att läsa den här uppsatsen. På så sätt blir de införstådda i förändringen, och även detta 

kan bidra med en fördel för bankerna då servicen kan förenklas och samarbetet med kunden 

underlättas.  

Uppsatsen kan även användas som stöd för att dra slutsatser till andra typer studier som 

handlar om förändringar i en organisation, där något som förväntas finnas tas bort. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  
Uppsatsen ger möjlighet till vidare forskning på många olika områden då nyckelbegreppen är 

så pass breda och kan studeras utifrån flera olika synvinklar. 

Som nämndes i den avslutande diskussionen har det inte gjorts mycket tidigare studier kring 

hur just kontanthanteringen kopplas till förtroendet till banken. Vårt val av inriktning på 
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privatpersoner är därför bara ett sätt att studera det på. En liknande undersökning som skulle 

kunna göras är att bara rikta sig på bankernas företagskunder för att få en syn på hur andra i 

samhället drabbas av bankernas förändring. Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att 

istället se förändringen utifrån butikers perspektiv, vilka ”tar över” bankernas kontantärenden. 

En utvecklande undersökning skulle kunna göras angående risker i ett samhällsperspektiv, i 

och med förändringen. Till exempel kopplat till det här med integritet och att vi lever i ett 

samhälle som övervakar oss där allt mer går att spåras. Är ett övervakande samhälle etiskt 

gångbart? 

Vidare studier skulle även kunna ske angående att tjänster i en organisation tas bort, för att se 

om det alltid leder till negativa reaktioner. 

Andra forskningsmetoder som skulle kunna användas i en liknande studie skulle kunna vara 

observationer på banker, för att se hur det verkligen ligger till. Både hur stort behovet av 

kontanter egentligen är hos kunderna samt se hur banken faktiskt agerar mot kunderna.  
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Bilaga 1  

Individuella reflektioner 

Julia Gustafsson 
Jag och Johanna bestämde oss redan under hösten för att skriva om ämnet kontanthantering. 

Dock var det oklart vad vi skulle inrikta oss mot, men efter att ha läst en hel del artiklar och 

satt oss in i ämnet föll det slutligen på att undersöka hur förtroendet bland bankkunderna 

påverkas av att banken tar bort kontanthanteringen. Detta val av ämnesområde är absolut 

ingenting jag ångrar. Det har varit ett jätteintressant ämne att studera och har fått mig att 

förstå varför det faktiskt sker och själv bli mer positiv till förändringen.  

 

Jag har lärt mig otroligt mycket under dessa tre år på högskolan, men den här sista terminen 

med examensarbetet är nog då jag känner att jag verkligen har utvecklats mest som person. 

Jag har fått många nya kunskaper inom uppsatsskrivande och lärt mig att ta mycket eget 

ansvar samt planera för att använda tiden på bästa sätt. Jag har aldrig läst så många böcker 

och artiklar på så förhållandevis kort tid tidigare som under den här terminen. Det har gjort att 

jag blivit bättre på att sortera ut det mest relevanta ur långa texter samt att kritiskt granska och 

reflektera över vad som är det viktigaste. Jag känner dessutom att jag blivit bättre på att förstå 

vetenskapliga artiklar och att ta till mig vad som står.   

Samarbetet mellan mig och Johanna har fungerat jättebra. Mycket har underlättats av att vi 

blivit så bra vänner och kommer bra överens. Vi tänker ungefär på samma sätt och 

kompletterar varandra bra då den ena har mer kunskaper inom vissa områden än den andra 

och vice versa. Dessutom har vi skrivit flera arbeten tillsammans i tidigare kurser, vilket har 

gjort att vi lärt oss hur den andre arbetar och tänker. Arbetsfördelningen har hela tiden varit 

jämnt fördelad och vi har stöttat varandra bra under arbetets gång.  

Vi har hållit uppe ett bra tempo i skrivandet och varit noga med att planera vecka för vecka 

när vi ska ses samt vad som ska göras. Trots det har det varit ganska stressigt de sista 

veckorna eftersom vi märkte att många småsaker som vi skjutit framför oss visade sig bli 

ganska många i slutet. Dessutom har analysen och slutsatsen tagit längre tid än vi trodde, då 

det varit tidskrävande att fundera ut hur allt hänger ihop. Ibland har vi delat upp arbetet 

mellan oss, men den andre har alltid läst igenom det efteråt för att på så sätt ge uppsatsen en 

så bra kvalitet som möjligt. Annars har vi skrivit det mesta tillsammans och bollat tankar och 

idéer med varandra. Metodkursen har dessutom varit ett jättebra stöd och gjort att vi hängt 

med och lärt oss hur en uppsats ska utformas. Det var givande att få ta del av de andra 

gruppernas arbeten och kritik under seminarierna, då mycket varit till hjälp för vårt arbete 

också. 

Insamlandet av det empiriska materialet tycker jag varit bland de roligare momenten. 

Intervjuerna var väldigt intressanta och givande för oss i arbetet. Den första intervjun höll vi 

oss väldigt fokuserade på vår frågemall. Men ju fler intervjuer vi genomförde desto lättare 

blev det att ta initiativ till att ställa följdfrågor. Varje intervju spelades in för att sedan skrivas 

ned direkt efteråt. Det var något som tog ganska lång tid, men var till stor hjälp för att senare 
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reflektera över vad de sa. Att vi spelade in intervjuerna gjorde även att vi fick höra hur vi 

själva lät och agerade under tiden, något som lett till en hel del skratt, men det var också 

väldigt lärorikt för egen del och något att ha med sig i bagaget till nästa intervju. Även 

enkätundersökningen har spelat en viktig roll i arbetet. Det var roligt att gå runt och dela ut 

enkäten och vi märkte snabbt att de flesta var jättetrevliga och positiva till att ställa upp.  

Jag har alltid hört att examensarbetet är något av det tuffaste och roligaste som görs under 

högskoletiden. Nu kan även jag instämma i detta påstående. Vissa perioder har inneburit 

mycket stress, men det har underlättat mycket att fokusera på en sak i taget och försöka hålla 

planeringen. Känslorna har gått väldigt mycket upp och ner, då vi ena stunden kunde köra fast 

och det kändes som vi inte kom någonstans, för att några minuter senare vara tillbaka på rätt 

spår igen. Därmed har jag lärt mig att inte ge upp då det känns tungt, för jag vet att det kan 

räcka med att bara backa några steg i tänkandet och tänka om för att komma tillbaka på banan 

igen. 

Avslutningsvis tycker jag att presentationen av arbetet gick bra. Även opponeringen kändes 

bra och jag känner att jag har utvecklat mina kunskaper i att ge konstruktiv kritik. Nu när 

examensarbetet är färdigt känns det ganska häftigt att veta att det är jag och Johanna som har 

skrivit det. Jag stolt över vad vi har presterat. 
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Johanna Jonsson 

Vårt val av problemområde gick någorlunda enkelt till. Vi var båda eniga om att det på något 

sätt skulle handla om att kontanthanteringen på banker försvinner mer och mer, eftersom vi 

både kommit i kontakt med det i våra jobb, jag i banken och Julia på ICA. Dock ville vi 

undersöka utifrån så många olika perspektiv, så i början formulerades problemet lite fram och 

tillbaka några gånger. Vi var bland annat inne på att undersöka utifrån butikernas perspektiv, 

hur de påverkas och ser på förändringen. Efter en del insamling av artiklar och vetenskaplig 

litteratur kom vi in på att undersöka förtroende och tillslut föll frågan på hur kundernas 

förtroende till banken har påverkats. Den problemformuleringen har vi inte behövt formulera 

om utan den har hängt med under större delen av skrivprocessen. 

Valet av den mixade metoden, genom att göra intervjuer och enkätundersökning både på 

kvalitativa och kvantitativa grunder, föll vi på för att kunna jämföra hur bankerna uppfattade 

kundernas reaktioner och påverkan på förtroendet med vad kunderna själva sa. Vårt metodval 

var ett ganska krävande arbete, men jag ångrar inte att vi valde att genomföra undersökningen 

på detta sätt eftersom jag både lärt mig vad man ska tänka på när man gör en intervju och när 

man gör en enkät. 

Insamlandet av empirin gick förvånansvärt bra. De potentiella respondenter vi ville ha ställde 

gärna upp, vilket vi var tacksamma för. Efter varje fråga lät vi dem utveckla och prata fritt 

kring ämnet vilket bidrog till en omfattande diskussion och bra information. När vi gick runt i 

Skövde och delade ut enkäter fick vi mycket positiv respons och trevliga människor ställde 

gärna upp för att uttrycka sina åsikter, vilket kan bero på att de inte tycker om att kontanterna 

tas bort och att de då ville uttrycka sina känslor. Både under intervjuerna och 

enkätundersökningen lärde jag mig läsa mellan raderna i vad respondenterna menade, vilket 

var nödvändigt för att analysera sedan. 

När vi närmade oss analys och slutsats kändes det som att slutsatsen inte riktigt skulle bli som 

vi trodde från början, vi hade nog tänkt att ännu fler skulle vara upprörda och emot den här 

förändringen än vad det faktiska utfallet blev. Vi kom fram till en slutsats men hade svårt att 

uttrycka oss i text om vad vi egentligen menade, i och med att det var en rad problem som 

ledde fram till vår slutsats. Den har vi därför försökt putsa på i många timmar. Jag har lärt mig 

förstå mer varför den manuella kontanthanteringen tas bort och även om jag från början var 

neutral i min inställning till förändringen ställer jag mig nu mer positivt till det som skett.  

 

Lärprocessen har pågått under en längre tid och jag har lärt mig mycket med vägens gång. 

Hela utbildningen har varit utmanande men jag har klarat det bra och känner att jag har 

utvecklats som person. I examensarbetet har jag lärt mig mer att ta eget ansvar då det är vi 

som har suttit i framsätet under kursen. En stor lärdom är också att jag lärt mig att reflektera 

kring ett problem och på sätt hitta information och undersöka för att förstå problemet och för 

att därefter sedan komma fram till något. Något som har varit givande i processen är att vi har 

haft delinlämningar och seminarier, vilka gett oss nyttig kritik som hjälpt oss framåt i arbetet. 

I och med att vi har arbetat med det under en väldigt lång tid har det gjort att vi ibland glömt 

av vissa delar som vi skrivit och då upprepat oss. Vilket inneburit lite extra arbete. Ibland 
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kunde vi också ställa oss frågan ”vad står det egentligen” när det blir så mycket text och ”vad 

menar vi med det vi skrivit”. 

När vi närmade oss slutet och var lite stressade var det tungt när människor i min omgivning 

yttrade att ”det kan väl inte vara så svårt så långt som ni kommit”, men det är ingen som 

förstår hur hårt där är och hur mycket de tär på en att skriva ett examensarbete om man inte 

har skrivit ett. Det är en väldig skillnad i jämförelse med andra kurser där vi skrivit tentamen 

i. Det är den mest utmanande kursen vi haft. Men jag har lärt mig att inte ge upp när det känns 

som jobbigast, utan att det är bara ta nya tag och fortsatta vilket gjort att vi har presterat bra. 

Vi har lagt ner extremt mycket arbete och tid, även om vi jobbade på bra redan från dag ett så 

blev det långa dagar i några veckor i slutet. En del kan bero på att vi i princip suttit och skrivit 

tillsammans hela tiden vilket gjort att vi fastnat länge vid en mening eller stycke om hur vi ska 

formulera oss. 

Jag och Julia är ganska lika i hur vi vill lägga upp arbetet, vilka tider och dagar vi ska ses har 

vi varit helt eniga om. Samarbetet har i och med det fungerat mycket bra. Vi har olika styrkor 

och svagheter som kompletterat varandra bra. En annan sak som också kompletterar oss bra 

ihop är att vi ibland har olika åsikter och ser saker utifrån olika perspektiv, vilket har varit 

nyttigt för genomförandet. Arbetsfördelningen har vi inte haft några problem med, utan vi har 

hjälpts åt och gjort mycket tillsammans. Vi har umgåtts under hela utbildningen och skrivit en 

del grupparbeten ihop som gjort att vi kommit varandra nära. 

I det stora hela har det gått bra även om det varit en tuff period. Jag har fått kunskaper på 

vetenskapliga grunder inom området och lärt mig att reflektera och analysera över relevant 

information för att undersöka ett problem. Under processens gång har samarbetet flutit på bra 

eftersom vi är ganska lika. Jag är nöjd över mitt val av samarbetspartner. 
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Bilaga 2 
Enkätundersökning 

 

Vi är två tjejer som läser sista året på Ekonomprogrammet på Högskolan i Skövde. Vi 

skriver nu vårt examensarbete som handlar om hur kunder upplever förändringen som 

pågår, att vissa bankkontor slutar hantera kontanter.  

Vi skulle vilja veta just Dina åsikter om detta. Alla svar behandlas anonymt. 

1. Kön? 

□ Man  □ Kvinna 

 

2. Ålder? 

 _______ År 

 

3. Vilken bank har du? 

 _________________  

 

4. Hur viktigt tycker du följande egenskaper är hos en bank? Ringa in ditt svar, där 

1 står för inte viktigt och 5 är mycket viktigt. 

 

Att det finns god kunskap hos personalen?  

 

1 2 3 4 5 

 

Att banken vill ditt eget bästa? 

 

1 2 3 4 5 

 

Att det finns tillgänglighet till personlig kontakt på kontoret?  

 

1 2 3 4 5 

 

Att det finns kontanter på en bank? 

 

1 2 3 4 5 

 

5. Har Ditt bankkontor kontanthantering?  

□ Ja □ Nej □ Vet inte 

 

6. Har du behov av att kontanthantering finns på din bank? 

□ Ja □ Nej □ Vet inte 
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7. Var föredrar du att ta ut kontanter? 

□ Inne på ett bankkontor 

□ Bankomat/Uttagsautomat 

□ Butiker 

□ Jag tar inte ut kontanter 

 

8. Vad använder du dig mest av, när du gör dina privata vardagsärenden som t ex 

uttag, insättningar, överföring och betalningar? 

a) □ Personlig service/på ett bankkontor 

b) □ Självbetjäningstjänster (bankomat, internetbank, mobil, telefon osv.) 

c) □ Inget 

 

9. (Om du svarade b i fråga 8 kan du hoppa över denna fråga)  

Varför använder du inte självbetjäningstjänster? (bankomat, internetbank, 

mobil, telefon osv.) 

□ Litar inte på den tekniken  

□ Vill inte använda mig av den 

□ Kan inte/ har ingen möjlighet att använda mig av den 

□ Vet inte varför 

 

10. Vad är din inställning till förändringen på bankerna, att kontanthanteringen 

minskar?  

□ Positiv □ Neutral □ Negativ □ Vet inte  

 

11. Ser du någon orsak till att bankerna fortfarande borde ha kvar kontanterna, 

VARFÖR? 

 

 

12. Känner du att banken kan hjälpa dig att lösa alla dina bankärenden även om det 

är ett kontantfritt bankkontor? 

□ Ja □ Nej □ Vet inte 
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13. Känner du att banken vill hjälpa dig att lösa alla dina bankärenden även om det 

är ett kontantfritt bankkontor? 

□ Ja □ Nej □ Vet inte 

 

14. Påverkas du av bankernas förändring så mycket att du skulle kunna tänka dig 

att byta bank till en som fortfarande har kvar kontanter? 

 

□ Ja □ Nej □ Vet inte 

 

15. Övriga kommentarer: 
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Bilaga 3 

Intervjumall 

Presentation: 

Vårt arbete går ut på att vi vill få en förståelse för kontanternas betydelse och om det kan 

påverka kundernas förtroende till banken, vid deras borttagande av kontanthantering. 

Vi har gjort en semi-strukturerad intervjumall, därför ser vi gärna att vi för en öppen 

diskussion, du får gärna fylla i med mer och vi kanske ställer följd frågor  

Din roll/befattning i företaget? 

Vad är dina uppgifter? 

Sen när har du jobbat på banken? 

Vill du vara anonym i intervjun?  Om inte, kan vi citera dig? 

 

Frågor: 

 

1. Hur ser du på förändringen, att kontanterna försvinner på de flesta bankkontor? 

- Har ni märkt någon skillnad i kunders attityder eller reaktioner?  

- Tror ni att kunderna kan ha en negativ inställning till borttagande av kontanter? I så 

fall varför? 

- Har ni märkt någon förändring i mängden kunder? Privatkunder? Företagskunder? 

 

2. Hur viktigt är det egentligen för kunder (generellt, privat eller företag?) med kontanter 

på en bank, tror du? Eller det bara det symboliska att det ska finnas kontanter? 

Exempel? Varför? 

 

3. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med att den manuella kontanthanteringen tas bort? 

Både för er och för kunden? 

 

4. Vad rekommenderar ni för alternativa lösningar istället för att använda kontanter? 

 

5. Finns samarbete mellan bankerna, gällande minskandet av den manuella 

kontanthanteringen? Om ja, vad är målet med samarbetet? 

Förtroende: 

6. Vad är förtroende för dig och hur ser du på förtroende? Vilka faktorer tycker du 

påverkar förtroendet?  Vi har byggt upp förtroende kring förmåga, välvilja, integritet. 

 

7. Är förtroende viktigt i er organisation och gentemot era kunder? Exempel? 

 

8. Vad gör ni för att kunderna ska känna förtroende? 
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- Jobbar ni på något sätt för att upprätthålla/behålla kundernas förtroende eller när det 

minskar? 

 

9. Vilken betydelse har kontanterna för förtroendet till bankerna? Har kontanterna en 

avgörande roll för förtroendet? 

Vad tror du att det kan beror på..? 

 

Extra frågor 

Kontanter kvar: 

Kommer ni att bli ett kontantfritt kontor?  

Kontantfritt kontor: 

När blev ni ett kontantfritt kontor? 

Hur arbetar ni med alternativa lösningar för kunder som denna förändring (borttagande av 

kontanthantering) skapar problem för? Vad finns det för lösningar? 

Vilka är de största utmaningarna? Vilka problem som uppstår? 
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Bilaga 4 

1. Kön? 

2. Ålder? 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Korstabell mellan kön och åldersgrupp 

 

3. Vilken bank har du? 

 

Tabell 2. Andel respondenter per bank 

  

 Kön Total 

man kvinna 

Åldersgrupp 

≤30 7 15 22 

31-60 13 13 26 

61≤ 8 9 17 

Total 28 37 65 
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4. Hur viktigt tycker du följande egenskaper är hos en bank? Ringa in ditt svar, där 1 står 

för inte viktigt och 5 är mycket viktigt. 

 
Tabell 3. God kunskap 

  

 

 
Tabell 4. Välvilja 
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Tabell 5. Tillgänglighet till personlig kontakt 

 

 

 
Tabell 6. Kontanter på en bank  
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5. Har Ditt bankkontor kontanthantering?  

 
Tabell 7. Finns kontanthantering? 

 

6. Har du behov av att kontanthantering finns på din bank? 

 
Tabell 8. Behov av kontanter 
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Tabell 9. Behov av kontanter uppdelat i åldersgrupper 

 

 

7. Var föredrar du att ta ut kontanter? 

 
Tabell 10. Uttag av kontanter 
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8. Vad använder du dig mest av, när du gör dina privata vardagsärenden som t ex uttag, 

insättningar, överföring och betalningar? 

 

 
Tabell 11. Användning vid vardagsärenden 

 

 

9. (om du svarade b i fråga 8 kan du hoppa över denna fråga)  

Varför använder du inte självbetjäningstjänster? (bankomat, Internetbank, mobil, 

telefon osv.) 

□ Litar inte på den tekniken: 1st 

□ Vill inte använda mig av den: 3st 

□ Kan inte/ har ingen möjlighet att använda mig av den: 0st 

□ Vet inte varför: 2st 
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10. Vad är din inställning till förändringen på bankerna, att kontanthanteringen minskar?  

□ Positiv □ Neutral □ Negativ □ Vet inte  

 
Tabell 12. Inställning 

11. Ser du någon orsak till att bankerna fortfarande borde ha kvar kontanterna, VARFÖR? 

 

 

12. Känner du att banken kan hjälpa dig att lösa alla dina bankärenden även om det 

är ett kontantfritt bankkontor? 

 
Tabell 13. Om banken kan hjälpa dig 
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13. Känner du att banken vill hjälpa dig att lösa alla dina bankärenden även om det 

är ett kontantfritt bankkontor? 

 
Tabell 14. Om banken vill hjälpa dig 

 

14. Påverkas du av bankernas förändring så mycket att du skulle kunna tänka dig att byta 

bank till en som fortfarande har kvar kontanter? 

 

 
 

Tabell 15. Om man skulle kunna tänka sig att byta bank 


