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Sammanfattning 

Ungdomar är enligt Nosti (2012) ett segment som banker riktar in sig på för att hitta nya 

kunder. Bankerna erbjuder därför särskilda förmåner såsom bankkort från en relativt tidig 

ålder. Moschis och Churchill (1979) menar dock att ålder kan påverka hur kunniga 

konsumenter är.  

Denna uppsats fokuserar således på ungdomar som konsumentgrupp. Mer specifikt har 

ungdomars medvetenhet kring säkerhetsrisker vid användandet av bankverktyg undersökts. 

Bankverktyg definieras som bankers produkter och tjänster, och innefattar exempelvis 

bankkort och internetbank. I undersökningen användes fyra metoder där den första var en 

enkätundersökning, den andra var en fokusgrupp, den tredje var intervjuer med respondenter 

från banker och den sista en studie av bankers hemsidor. Ungdomar i åldrarna 16-19 på 

Gotland deltog i enkätundersökningen och fokusgruppen. De banker som representerades i 

undersökningen var Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea på Gotland. Resultaten av 

undersökningen ställs mot tidigare forskning inom områden som knyter an till exempelvis 

konsumenters medvetenhet kring produktanvändning, konsumters ålder i förhållande till deras 

konsumentroll, och de säkerhetsrisker som rör konsumering av finansiella tjänster. 

Enligt Proença, Silva och Fernandes (2010) är relationsmarknadsföring en strategi som banker 

använder sig av för att skapa relationer med sina kunder, där de bland annat använder 

teknologi som verktyg. Internetbank har blivit ett allt vanligare verktyg som banker erbjuder 

sina kunder, varför dess användning och hur det påverkar relationen till kund är av betydelse 

inom banksektorn. När banker ägnar sig åt relationsmarknadsföring möjliggör det för dem att 

utveckla en mer produktiv, anpassad samt effektiv interaktion med sina kunder. 

Internetbanker öppnar enligt Bamrara och Singh (2010) upp ytterligare en kanal för 

kommunikation med kunden. Dock är internetbrott en snabbt ökande trend. I de fall 

bankkunder har bristande kunskaper om internet och den teknologi som brukas i anslutning 

till internet, händer det att kunderna blir vilseledda av bedragare. 

Internetsäkerhet kan enligt Bamrara och Singh (2010) bli åsidosatt om kunskaper hos 

användaren brister. Därför har en del av undersökningen i denna uppsats behandlat just 

internetsäkerhet. Därtill undersöktes även hur ungdomar väljer koder och förvarar sina 

bankkort med mera. Bankernas representanter fick bidra med sina erfarenheter av ungdomar, 

för att ge ytterligare en synvinkel på ungdomars medvetenhet kring säkerhetsrisker vid 

användandet av bankverktyg.  

Undersökningen som gjordes visar att ungdomar verkar medvetna inom vissa områden, men 

att ytterligare kunskaper kan behövas inom andra områden som exempelvis internetsäkerhet. 

Dessutom verkar ungdomar i vissa avseenden ha ett beteende som snarare kan vara kopplat 

till att de inte tror att någonting riskfyllt ska hända dem, än att de inte känner till riskerna. 

Möjliga bidragande faktorer till deras agerande i olika situationer kan bottna i både 

grupptryck, familjens påverkan samt okunskap.  

Nyckelord: Relationsmarknadsföring, unga konsumenter, medvetenhet, säkerhetsrisker, 

bankers produkter och tjänster  



 

 

Abstract 

According to Nosti (2012) banks target youths to find new customers by giving them special 

offers such as debit cards from a relatively early age. However, Moschis and Churchill (1979) 

point out that age can affect the level of knowledge in the consumer. Therefore, this essay 

focuses on youths as consumers. Specifically, youths’ awareness of security risks in using 

bank tools such as debit cards or internet banks was studied. The study was conducted by 

using four methods: a survey, a focus group, interviews with representatives from four banks 

on Gotland and a study of banks’ webpages. The participants of the survey and focus group 

where 16-19 years of age. According to Proença, Silva and Fernandes (2010), relationship 

marketing, or customer relationship management, is a strategy practiced by banks in which 

they sometimes use technology as a tool. However, a lack of awareness and knowledge 

among the customers can lead to misuse of the tools. Among other things, according to Harr 

(2012) it can lead to financial loss. The results that emerged from the study in this essay show 

that youths seem to have awareness within some areas, but further knowledge may be 

required in others, for example, in internet security. In addition, the results indicate that 

youths in some cases behave as if they do not believe anything harmful might happen to them, 

even though they are aware of the risks. Possible contributing factors to their actions may be 

group pressure, family influence and/or lack of knowledge.  

Keywords: Relationship marketing, young consumers, awareness, security risks, banks’ 

products and services  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begreppsförklaring 

Denna uppsats bygger huvudsakligen på fyra begrepp som finns i problemformuleringen, 

nämligen: Ungdomar, medvetenhet, bankverktyg och säkerhetsrisker. För att ge en tydligare 

bild av vad dessa begrepp innebär i detta sammanhang kommer en kortare begreppsutredning 

att ske nedan. Som komplement finns även fotnoter för andra begrepp som kan vara av 

betydelse. De begrepp som markeras med fotnot förklaras första gången de används i den 

löpande texten.  

En av definitionerna som Nationalencyklopedin ger för begreppet ungdom är en ung 

människa mellan åldrarna 15 och 30. Moschis och Churchill (1979) har en något snävare 

definition och delar in ungdomar i två kategorier, där ”yngre ungdomar” består av personer i 

åldrarna 12-14 och ”äldre ungdomar” består av personer i åldrarna 15-18. I denna uppsats 

kommer definitionen att utgöras av en kombination av ovanstående exempel. Med begreppet 

ungdom menas här generellt en person i åldrarna 16-20, eftersom att det är först då som 

ungdomar har tillgång till mer avancerade bankprodukter och samtidigt kan vara relativt nya 

användare av dem (Swedbank 2013; SEB 2013; Handelsbanken 2013 & Nordea 2013).  

Medvetenhet definieras enligt Nationalencyklopedin som en uppnådd djupare insikt samt att 

ha någonting klart för sig. De synonymer som i denna uppsats anses relevanta till begreppet 

medvetenhet är: Vetskap, kännedom, kunskap, insikt. Med andra ord handlar medvetenhet här 

om ungdomars kunskaper och kunnighet om någonting, samt deras insikter i hur någonting 

fungerar.  

Bankverktyg är i denna uppsats ett samlingsnamn för de produkter och tjänster som banker 

erbjuder sina kunder. Bankverktygen innefattar bland annat bankkort och internetbank. 

Däremot begränsas inte definitionen endast till själva produkterna och tjänsterna, utan även de 

koder som bankkunder behöver för att använda dem. Aktier och andra finansiella instrument 

berörs däremot inte i denna uppsats.  

De säkerhetsrisker som behandlas är de typer som kan leda till bedrägerier och stöld av olika 

slag. Det kan handla om att en person blir av med kort och kod eller blir lurad på personlig 

information som koder och kortnummer, vilket i sin tur leder till att personen blir av med 

pengar. En viss tonvikt kommer att ges åt bedrägerier av olika slag. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Ungdomar
1
 är vår framtid” – är en fras som kanske inte är allt för ovanlig i samband med 

diskussionen om ungdomar. Ska tilltro ställas till debatt i media, kan också banker ha en 

liknande syn. Exempelvis är ungdomar enligt Nosti (2012) det segment som banker riktar in 

sig på för att hitta nya kunder. I takt med att kontanter försvinner mer och mer från samhället, 

förser bankerna dem med bankkort
2
 från en relativt ung ålder. De erbjuds även särskilda 

förmåner, för att banker skall kunna knyta sig an detta segment och tidigt skapa en relation till 

dem. Denna uppsats kommer att beröra ungdomar som konsumentgrupp i deras relation till 

sina banker. 

De fyra största bankerna i Sverige är enligt Svenska Bankföreningen (2013) Swedbank, SEB, 

Handelsbanken och Nordea. Dessa kallas storbankerna med hänsyn till marknadsandel och 

balansomslutning. Vid en snabb överblick av storbankernas hemsidor kan konstateras att 

samtliga de facto vänder sig till ungdomar eller studenter med anpassade erbjudanden. Det 

kan jämföras med bland annat Gummesson (1995), som menar att leverantörer av en tjänst 

kan skapa värde
3
 för kunden genom någonting som kallas relationsmarknadsföring. En 

marknadsföringsform som via att se till det totala erbjudandet och värdet för kunden, sätter 

relation och interaktion i centrum.  

Interaktionen mellan bank och kund kan ske på olika sätt. Enligt Proença, Silva och 

Fernandes (2010) har informations- och kommunikationsteknik blivit nyckelverktyg för 

organisationer som har relationsmarknadsföring som strategi. Bankbranschen är ett typiskt 

exempel på en sektor som anammat relationsmarknadsföring som strategi, och som använder 

sig av teknologi i relationsskapandet. Ett exempel på en kanal som banker använder för att 

kommunicera med kunder är internetbank
4
.  

Om nu banker tillämpar en relationsstrategi, kan frågan ställas hur det tar sig uttryck i 

bankernas marknadsföring och erbjudanden? På sätt och vis har bankerna lyckats forma 

erbjudanden utefter studenter och ungdomar som även tar hänsyn till deras alltmer ringa ålder. 

Exempelvis får ungdomar under 18 år respektive 16 år beroende på bank en särskild variant 

av bankkort som ska vara betydligt svårare att övertrassera
5
 än de typer av bankkort som kan 

erhållas senare. När kunderna blir myndiga kan de få tillgång till ett utbud av produkter som 

är mindre begränsade, såsom mer avancerade former av bankkort.  

                                                 
1
 Ungdomar innefattar i denna uppsats generellt personer i åldrarna 16 – 20, om inte annat nämns i texten.  

2
 Bankkort är ett plastkort som är kopplat till kundens konto som används för betalningar i exempelvis affär. 

3
 Värde är något som gynnar både kund och leverantör i deras relation. Det kan exempelvis för kunden handla 

om ett specialanpassat erbjudande. 

4
 Internetbank är en banktjänst som möjliggör för kunden att sköta sin privata ekonomi över internet. 

Internetbanken ger en översikt över konton och sparande samt möjlighet att överföra pengar. 

5
 Övertrassering sker då kunden handlar för mer pengar än vad som finns på kontot.  
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Allmänna villkor
6
 är ett sätt för bankerna att informera sina kunder om vad det innebär att 

vara användare av olika typer av banktjänster, oavsett ålder. De allmänna villkoren erhålls 

exempelvis på Swedbank i pappersformat när en kund anskaffar en ny produkt. I 

kundrelationen ligger därmed ett ansvar på kunden att läsa de allmänna villkoren.  

Ungdomars förståelse för ansvaret i sin roll som konsument, kan dock variera med ålder. En 

undersökning gjord av Moschis och Churchill (1979) pekar delvis på att ungdomars kognitiva 

utveckling, som sker i takt med att de växer, gör dem kunnigare i frågor som rör deras 

konsumtion. Äldre ungdomar mellan 15 – 18 år kan söka information från flera källor innan 

de bestämmer sig för att köpa en produkt, och har en större förståelse för finansiering av sina 

köp. Enligt Moschis och Curchill tenderar ungdomar att bli mer medvetna konsumenter med 

en stigande ålder. 

En annan studie som gjorts på skolelever i åldrarna 15-16 i Turkiet av Purutcuoglu och 

Bayraktar (2004) visar att ungdomar inte är tillräckligt kunniga i sina roller som konsumenter. 

En slutsats som dras är att det generellt behövs utbildning som innefattar social medvetenhet, 

rationellt beslutsfattande, kunskaper om budgetering och hushållning med ekonomiska 

resurser, samt kunskap om konsumenters juridiska rättigheter och skyldigheter. 

1.2 Problematisering 

Enligt Moschis och Churchill (1979) kan äldre ungdomar utgöra mer medvetna konsumenter, 

medan Purutcouglu och Bayraktar (2004) menar att ungdomar generellt behöver ytterligare 

utbildning inom konsumentlära. Ungdomars kunskap och medvetenhet kan därför vara 

intressant att ställa i relation till deras konsumering av bankers tjänster och produkter, eller 

bankverktyg
7
. Banker investerar enligt Proença et al (2010) i informations- och 

kommunikationsteknik för att bygga relationer. Samtidigt krävs det mer än så för att öka 

kundrelationens värde. Storbacka och Lehtinen (2000) menar att det krävs kunskap hos 

nyckelpersoner i relationen för att kunden fullt ut ska kunna dra nytta av de produkter och 

tjänster som en leverantör erbjuder.  

Om medvetenhet och kunskap inte finns där, blir konsumenters användning av bankverktyg 

kanske inte riktigt så värdeskapande som den skulle kunna vara. Följer bankkunder inte de 

riktlinjer som bland annat allmänna villkor ger, kan de bli utsatta för bedrägerier
8
. Harr (2012) 

rapporterade exempelvis i mars 2012 om hur en ung person förlorade närmare 11 000 kronor, 

till följd av att denne lämnade ut uppgifter om sin egen bankdosa
9
. Polismyndigheten i 

Södermanland (2012) rapporterade i april samma år om förekomsten av liknande typer av 

                                                 
6
 Allmänna villkor är regler och bestämmelser för produkter och tjänster som bankerna lämnar ut. 

7
 Bankverktyg är ett samlingsnamn för bankers produkter och tjänster som exempelvis bankkort. 

8
 Bedrägeri är en handling där en person exempelvis genom förfalskning, svek eller oärlighet vilseleder en annan 

person för egen vinning. 

9
 Bankdosa är det verktyg som används för att logga in i kundens Internetbank. 
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bedrägerier i hela landet. Internet är enligt Polismyndigheten en stor arena för bedrägerier och 

det rapporteras ständigt om nya tillvägagångssätt för bedragarna.  

Emellertid är teknologiska lösningar såsom bankdosor en del av bankers och deras kunders 

relation. För att ömsesidiga värden ska skapas i relationen kan det dock enligt Storbacka och 

Lehtinen (2000) behövas kunskaper hos nyckelpersonerna i denna relation, och en kunnig 

leverantör kan även hjälpa kunden att skapa sina egna värden. Därmed har banker som 

tjänsteförsörjare och kunder som konsumenter en möjlighet att tillsammans öka sitt 

gemensamma värdeskapande.  

Vad kan kunden göra för att uppfylla sin del av det ömsesidiga värdeskapandet? I rollen som 

konsument ingår bland annat att inte lämna ut koder till sina bankdosor eller andra personliga 

bankverktyg. Men som kan konstateras, blir detta inte alltid fallet och följden kan bli att 

konsumenten förlorar pengar. Vidare kan bedrägerier enligt Bamrara och Singh (2010) leda 

till att finansiella institutioner (som banker) också lider finansiell skada. I det avseendet kan 

det vara svårt för någon av parterna i en relation att känna av ett ömsesidigt värdeskapande.  

Den kognitiva utveckling som Moschis och Churchill (1979) nämner skulle kunna betyda att 

äldre ungdomar blir mer medvetna konsumenter med tiden. Påverkar det i så fall även deras 

konsumtion av bankers produkter och tjänster? Vet de exempelvis om att de inte ska lämna ut 

sina bankkoder till någon, enligt bankers allmänna villkor? Hur förvarar de sina koder? Har 

dem den medvetenhet de behöver för att inte utsätta sig själva för finansiell skada?  

Som Storbacka och Lehtinen (2000) påpekar, kan det behövas kunskaper för att relationen ska 

bli värdeskapande. Något som gäller för bägge parter i relationen. Kunskaper och 

medvetenhet kan därför vara en viktig del i en ömsesidig relation. Men finns kunskaper och 

medvetenhet där, hos ungdomar? 

1.3 Problemformulering 

Vilken medvetenhet om säkerhetsrisker har ungdomar vid användandet av bankverktyg? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om ungdomar är medvetna om de risker som finns 

med användandet av bankers produkter och tjänster.  
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Forskningsmetod 

Empirigenereringen genomfördes i flera steg och med olika metoder, med ambitionen att se 

på frågeställningen från olika infallsvinklar, något som enligt Bryman och Bell (2005) kallas 

triangulering. Tanken var att trianguleringen skulle ge tillgång till olika nivåer av kunskap, 

vad gäller ungdomar och deras medvetenhet kring säkerhetsrisker. Metodkombinationen 

innebar delvis ett försök till att undersöka ungdomars medvetenhet, men även bankpersonals 

uppfattning om ungdomars medvetenhet. Storbankernas hemsidor studerades även, för att få 

kunskap om vad bankerna erbjuder kunderna och därmed vilka säkerhetsrisker som kan finnas 

i användandet av deras produkter och tjänster. Informationen från storbankernas hemsidor 

bidrog även till utvecklingen av enkätfrågorna.  

Den inledande datainsamlingsmetoden var att genomföra en enkätundersökning, riktad till 

gymnasieelever vid Richard Steffen- och Christopher Polhemgymnasiet på Gotland. Enkäten 

genomfördes anonymt för att personerna som besvarade den inte skulle känna sig utpekade, 

då vissa enkätfrågor kan uppfattas känsliga. 82 enkäter delades ut och besvarades. I och med 

att det som efterfrågades i undersökningen var förståelse för ungdomars medvetenhet kring 

säkerhetsrisker, var enkäten huvudsakligen kvalitativt inriktad.  

Den andra datainsamlingsmetoden som användes var en fokusgrupp, det vill säga en form av 

gruppintervju, där avsikten var att nå en djupare förståelse för ungdomars medvetenhet kring 

säkerhetsrisker. Däri diskuterades frågor som byggde på resultaten från den första 

undersökningen, samt frågor som inte fick utrymme i enkäten. Eftersom att fokusgruppen 

bestod av ett mindre antal deltagare, kan det hända att frågorna inte fick ett lika stort stöd i 

antal svar. Däremot gav diskussionen i fokusgruppen deltagarna en större möjlighet att 

utveckla sina svar i jämförelse med en enkät som inte ger samma utrymme för diskussion.   

Den tredje metoden som användes var intervjuer med personal anställd på Swedbank, SEB, 

Handelsbanken och Nordea. Även i intervjuerna fick resultaten från de tidigare 

undersökningarna utgöra underlag för intervjufrågorna. Att intervjua bankpersonal gav en 

möjlighet att se ifall de har samma uppfattning om ungdomar, som enkätundersökningen och 

fokusgruppen pekade på. Intervjuerna som genomfördes hade en bestämd utformning, för att 

alla respondenterna skulle erhålla samma frågor och deras svar lättare skulle kunna jämföras 

med varandra. Bryman och Bell (2005) kallar detta för strukturerade intervjuer.  

Sist utfördes även en studie av Swedbanks, SEBs, Handelsbankens och Nordeas hemsidor. 

Syftet med denna studie var att se hur bankernas erbjudanden till ungdomar ser ut, men även 

vilken information som finns tillgänglig. En annan viktig del av studien var att se vilka 

begränsningar de olika erbjudandena hade, vad gäller vilka problem som kan uppstå vid 

användandet av de olika produkterna och tjänsterna som erbjuds.  
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2.2 Val av respondenter 

Den primära populationen som undersöktes bestod av ungdomar som går sista året av sin 

gymnasiala utbildning, och därmed är mellan 17 – 19 år. Detta för att de som är 18 år och 

myndiga ur bankers synvinkel kan ses som vuxna. Som en följd av detta breddas urvalet av 

bankverktyg som ungdomar kan få tillgång till. Undersökningen uteslöt däremot inte de som 

ännu inte har fyllt 18 år, då dessa fortfarande har tillgång till flera typer av bankverktyg såsom 

koder och bankkort.  

Den första delen av undersökningen utfördes på gymnasieskolor i Visby på Gotland, eftersom 

att ungdomar finns samlade där under dagtid. Undersökningen begränsades till Visby på 

grund av lättillgänglighet, samt att de flesta gymnasieskolor på Gotland är placerade där. Efter 

mailkontakt med skolorna bokades tider in med de klasser som hade gett medgivande att delta 

i undersökningen. Samtliga som gav respons deltog i undersökningen, vilket var två av fyra 

skolor. Sammanlagt 82 elever fyllde i enkäten.  

Deltagare till fokusgruppen var svårare att få tag på, varför urvalet fick ske genom 

bekvämlighetsurval. Bekanta i omgivningen tillfrågades om de kände personer i relevant ålder 

för undersökningen som kunde tänka sig att delta. De föreslagna personerna fick i sin tur 

också ge förslag på personer, då inte alla ville delta. Slutligen deltog fyra personer i 

fokusgruppen, tre manliga och en kvinnlig, i åldrarna 16-17. 

Valet av banker beror på att de enligt Svenska Bankföreningen (2013) är de fyra största 

bankerna i Sverige, med hänsyn till marknadsandel och balansomslutning. Chefer för 

respektive bankkontor i Visby fick utse respondenter från bankerna. Bankcheferna blev 

ombedda att låta en person som har mycket kontakt med ungdomar att delta, eftersom att de i 

så fall kan ha format sig en bild om hur ungdomar vanligen tänker och agerar. En representant 

från SEB, Handelsbanken och Nordea medverkade medan Swedbank lät tre personer delta i 

intervjun.  

2.3 Undersökningens upplägg 

Undersökningen inleddes med en mindre testundersökning för att underlätta utformingen av 

en enkät, vad gällde frågeformulering samt vilka frågor som skulle vara med. 

Testundersökningen utfördes genom bekvämlighetsurval för att spara på tid men ändå kunna 

få feedback på enkätens innehåll. Därefter utformades enkäten som skulle besvaras av 

gymnasieelever. 

Den första kontakten med skolorna togs via e-mail, för att undersöka möjligheten att besöka 

dem för enkätstudien. Cirka en till två veckor efter det initiala mailet ringdes skolorna upp, 

under förhoppning att få kontakt med någon som kunde ge tillgång till personerna. Därefter 

bokades besöken in. 

Enkäterna togs personligen med till gymnasieskolor i Visby på Gotland, samt delades ut i 

anslutning till elevernas lektion. Detta för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt då 

avsikten var att erhålla bättre möjlighet till kvantifiering och generalisering av resultaten. 

Dock kan resultaten inte generaliseras utöver den undersökta populationen. 
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När enkätstudien var genomförd, sammanställdes enkäterna för att undersöka vad de 

resulterade i för data. Enkäterna delades bland annat in i kategorier utefter hur personerna 

agerade med hänsyn till säkerhetsrisker i olika frågor. De data som uppfattades relevanta till 

uppsatsens problemformulering sållades ut, och användes som underlag för att formulera 

frågor till nästa steg i undersökningen, nämligen fokusgruppen. Samtidigt pågick även ett 

sökande av deltagare till fokusgruppen. Diskussionen med fokusgruppen genomfördes sedan i 

Högskolan på Gotlands lokaler, för att det finns lättillgängliga lokaler där. Deltagarna tillät 

inspelning och blev därmed inspelade under diskussionen.  

När fokusgruppen var genomförd sammanställdes återigen de data som samlats in. Den 

inspelade diskussionen transkriberades och tillsammans med enkätundersökningens data fick 

den utgöra underlag till frågeformulering för intervjuer med respondenter från bankerna. 

Intervjuerna skedde sedan på respektive banks kontor. Även respondenterna från bankerna 

tillät inspelning och intervjuerna transkriberades sedan efter intervjutillfället. 

Parallellt med enkätundersökning, fokusgrupp och intervjuer utfördes även studier av 

storbankernas hemsidor (Swedbank 2013; SEB 2013; Handelsbanken 2013 & Nordea 2013) 

samt de allmänna villkor som finns att tillgå där. Hemsidorna undersöktes även innan 

enkätundersökningens utformning för att ge en grund till frågeformuleringen.  

2.4 Metodkritik 

Undersökningen i denna uppsats är huvudsakligen kvalitativt inriktad. Kvalitativ forskning 

kan dock enligt Bryman och Bell (2005) anses subjektiv. Den får ibland kritik för att vara svår 

att generalisera utöver den undersökta populationen, eftersom den ofta innefattar en liten 

grupp människor och är beroende av kontexten.  

I och med att det som efterfrågades i undersökningen var förståelse för ungdomars 

medvetenhet kring säkerhetsrisker medförde det att öppna frågor ibland användes. Bryman 

och Bell (2005) nämner vissa nackdelar med att använda öppna frågor såsom att det kräver 

mer från respondenterna samt att det finns en risk att respondenterna inte uppfattar frågorna 

på samma sätt. Om respondenterna uppfattar frågan stor eller känslig så finns det en risk att de 

inte utvecklar sina svar eller svarar som de känner. Datainsamlingsfel kan även förekomma i 

enkätundersökningen då oklara frågeformuleringar ibland förekommer.  

Eftersom att fokusgruppen utsågs genom bekvämlighetsurval kan det inte fastställas huruvida 

resultaten är representativa för alla ungdomar, vilket gör det svårare att generalisera enligt 

Bryman och Bell (2005). 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Relationsmarknadsföring och relationen mellan kund och företag 

Relationsmarknadsföring sätter enligt Gummesson (1995) relation och interaktion i centrum. 

Relationen utgår ifrån minst två personer som kommunicerar och huvudrelationen är den 

mellan leverantör och kund. Interaktionen sker när parterna kommunicerar och samspelar med 

varandra. Marknadsföring med relation och interaktion i centrum bygger på det totala 

erbjudandet och dess värde för kunden.  

Storbacka och Lehtinen (2000) ser också att relationsmarknadsföring handlar om att skapa 

värde för kunden, där leverantören bör vara kunnig i hur värde skapas. Enligt detta synsätt kan 

en kunnig leverantör hjälpa kunden att själv skapa egna värden. När leverantör och kund 

skapar ömsesidiga värden skapas bestående relationer.  

Gwinner, Gremler och Bitner (1998) föreslår att byggandet av relationer mellan organisation 

och kund ger ökade fördelar för bägge parter. Organisationer borde därför försöka inse vikten 

av att bygga relationer. Fördelar finns inom varje tjänsteföretag, om än i olika mån. För stora 

organisationer, som inte har samma möjlighet till nära kundkontakt som de mindre kan det 

vara positivt att investera i en kunddatabas. Detta kan ses som en taktik till att lyckas ge 

kunden sociala fördelar och personlig service. På så vis kan de större organisationerna ändå 

differentiera sina erbjudanden utefter kunden, trots att de inte har samma typ av kontakt med 

kunden som exempelvis en hårfrisör har.   

Dock är investeringar i organisations- eller informationsteknologi enligt Storbacka och 

Lehtinen (2000) inte tillräckliga för att öka kundrelationens värde. Kunskap lagrad i 

kunddatabaser kan visserligen ses som kundrelationens minne och som en del av den kunskap 

som kund och leverantör delar. Däremot kan det krävas ytterligare kunskap hos 

nyckelpersoner i relationen. Kunskap kan göra att kunder drar nytta av produkter och tjänster 

hos en leverantör mer ingående. Därmed kan kunder öka värdet i sin relation till leverantörer, 

särskilt i de fall det handlar om komplexa produkter. Om företag därför informerar kunder om 

hur de ska agera så effektivt som möjligt med hänsyn till deras relation, kan kunder bättre dra 

nytta av leverantörers kompetenser.  

3.2 Banker och relationsmarknadsföring 

Marknadsföring består enligt Gummesson (1995) av relationen mellan kund och leverantör 

där produkter och tjänster växlas mot pengar i en utbytesprocess.  En kundrelation består 

enligt Storbacka och Lehtinen (2000) av minst en situation där kunden interagerar med 

företaget, ett så kallat kund- eller servicemöte. I kundmötet sker ett utbyte av känslor, 

handlingar och kunskap mellan kund och leverantör, vilket kräver ett deltagande från båda 

parter.   

En förändring har enligt Gummesson (1995) skett i bankers kundrelation där en övergång från 

personkontakt till kontakt med en maskin har bidragit till en minskning av den personliga 

relationen för banker. Vidare har banker gått från en social till en mer elektronisk interaktion 
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med sina kunder, då kunder går till bankomater för att ta ut sina pengar istället för in på ett 

bankkontor. Telefoner har även blivit en länk mellan kunders och bankers datorer, där kunder 

kan få reda på personlig information som saldobesked. Gummesson menar att servicemötet 

har förflyttats från bankkontoret till gatan eller kunders hem.  

Proença et al (2010) menar att teknologi har fått en allt större roll inom 

relationsmarknadsföring, sedan internet blev mer vanligt förekommande. Bankindustrin har 

varit en sektor som anammat teknologin och som påverkats mycket av den teknologiska 

utvecklingen. Internetbank har därmed blivit ett allt vanligare verktyg att erbjuda sina kunder, 

varför dess användning och hur det påverkar relationen till kund är av betydelse inom 

banksektorn. När banker ägnar sig åt relationsmarknadsföring möjliggör det för dem att 

utveckla en mer produktiv, anpassad och effektiv interaktion med sina kunder.  

 

Med tanke på hur teknologin utvecklas har bankkontorens fysiska placering enligt Devlin och 

Gerrard (2004) blivit aningen mindre viktig. Istället gör uttagsautomater, telefonbank
10

, 

internetbank och applikationer
11

 det möjligt för kunden att utföra sina bankärenden på distans.  

Internetbank är enligt Sarel och Marmorstein (2003) en stor investering som banker har gjort, 

och som uppfattats olika beroende på användare. Dock verkar de användare som är vana vid 

internet och datorer överlag ställa sig positiva till internetbank, medan de som inte är vana 

internetanvändare inte känner behovet av att använda denna kanal. 

 

När det gäller personligt utformade erbjudanden i bank- och kundrelationen menar Howcroft, 

Hewer och Durkin (2003) att konsumenter ser det som ett sätt att stärka kundlojaliteten. En 

kommunikation som innehåller brev, telefonsamtal och riktad specifik information anses 

positiv. Vid enklare tjänster, som finansiella transaktioner, är dock pris och bekvämlighet de 

mest betydande faktorerna för kunderna.  

Po-Young, Gin-Yuan, och Yu, (2012), menar att det finns en koppling mellan kvalitet på e-

tjänster och kundtillfredställelse samt en koppling mellan kundnöjdhet och kundens 

förtroende.  Om e-banker vill skapa starka relationer till sina kunder anses det därför viktigt 

att e-tjänsterna håller god kvalitet. Med god service och kvalitet på e-tjänsterna kommer 

kundlojalitet. 

3.3 Säkerhetsrisker vid användandet av bankers produkter och tjänster 

Enligt Bamrara och Singh (2010) är internetbrott
12

 en snabbt ökande trend. I och med ett 

utökat användande av internet och datorer, ser finansiella institutioner såsom banker och 

försäkringsbolag möjligheter i att använda sig av dessa kanaler för att nå ut till sina kunder. 

                                                 
10

  Telefonbank är en banktjänst som möjliggör för kunder att ringa banker för att få reda på privat ekonomisk 

information.  

11
 Applikation är ett tillämpningsprogram såsom spel eller internetbank till mobiltelefoner. 

12
 Brott är en handling som enligt lag kan vara straffberättigad. Handlingen behöver däremot inte ha prövats i 

domstol.  
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Det händer att kunder blir vilseledda av bedragare
13

 på grund av bristande kunskaper om 

internet och den teknologi som brukas i anslutning till internet. I sin tur kan det leda till 

ekonomiska förluster för både kunder, allmänheten och organisationer i sig. Korrekt data över 

hur mycket internetbrott kostar är dock enligt Moore, Clayton och Anderson (2009) inte lätt 

att hitta, delvis på grund av att de data som finns att tillgå kan påverkas av parterna som 

delger den. Exempelvis finns det anti-phishinggrupper
14

 som rapporterar relativt höga siffror 

på skada från internetbrott, medan banker tenderar att återge relativt låga siffror.  

Oavsett kostnadens storlek har dock världen enligt Moore et al (2009) inte riktigt hunnit med i 

utvecklingen när det gäller internetbrott. Det är svårt att råda bot på dem, eftersom att säkerhet 

på internet ofta beror på den ”svagaste länken”. Bedragare har till exempel inte särskilt svårt 

att infektera datorer med skadlig mjukvara
15

 som samlar information om användare, när 

datoranvändare inte uppdaterar sin egen mjukvara. Det finns flertalet olika bedrägerier som 

datoranvändare kan bli utsatta för, och genom dessa försöker bedragare bland annat fiska fram 

information såsom kontonummer, personnummer, kortnummer med mera. Bedragare kan 

sedan tjäna pengar på att sälja vidare informationen på en svart marknad
16

 på internet. Data 

om bankkort och pinkod samt lösenord till internetbanker kan säljas för upp till 20 USD per 

kort, eller 10-100 USD per internetkonto. Att få tag i och sälja informationen som krävs för 

att ansöka om kreditkort, som exempelvis personnummer och namn, ger 1-15 USD.  

Bedragare inriktar sig enligt Bamrara och Singh (2010) på olika typer av elektroniska 

transaktioner som involverar kreditkort, uttagsautomater samt monetära överföringar. Ett 

misstag från kunders sida kan leda till finansiell förlust, då det inte helt går att hindra 

bedrägerier från organisationers håll. Enligt Jagatic, Johnson, Jakobsson och Menczer (2007) 

är det även relativt enkelt och effektivt för bedragare att använda sig av information postat i 

sociala media för sina bedrägerier. 

Det behövs vidare enligt Jagatic et al (2007) omfattande utbildning i hur phishing och andra 

säkerhetshot går till.  Phishing har blivit ett problem på grund av den vinstmarginal som finns 

att tillgå, samt att det är lätt att utföra. Det är dessutom troligt att de bedragare som använder 

sig av phishing kommer att samla en stor del information om sina offer för att kunna göra sina 

attacker mer trovärdiga. Sociala media, som exempelvis Facebook, MySpace och LinkedIn 

kan förse bedragare med ett överflöd av information utan att offren vet om det. Bedragare kan 

sedan utnyttja informationen för att exempelvis få sina offer att klicka på en länk som 

planterar skadlig mjukvara, eller genom att lura dem till att dela med sig av ytterligare 

personlig information. De kan utge sig för att vara både offrets bank eller bekant för att 

                                                 
13

 Bedragare är personer som handlar svekfullt för egen vinning. 

14
 Phishing är brottslig verksamhet som går ut på att bedragare försöker komma över exempelvis konto- eller 

kortuppgifter på internet, kallas även för nätfiske. 

15
 Mjukvara är olika typer av datorprogram som exempelvis tillämpningsprogram.   

16
 Svart marknad är en marknad där det illegalt köps och säljs varor, bland annat personlig information såsom 

kontonummer.  
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lyckas. Det finns dock enligt Bamrara och Singh (2010 s. 42) några steg som kunder kan följa 

för att minimera risken att utsättas för bedrägerier: 

 Håll privata pinkoder och lösenord hemliga, samt ändra dessa kontinuerligt. 

 Se till att ha de senaste uppdateringarna till webbläsaren.  

 Svara aldrig på e-mail från främmande personer.  

 Var medveten om att bedragare ofta använder sig av kända varumärken när de skickar 

falsk e-mail för att vinna kundens tillit. I e-mailen frågar de sedan om personlig 

information, kontonummer, lösenord med mera.  

 Använd de senaste versionerna av antivirusprogram, för att undgå obehörig tillgång.  

 Använd aldrig de länkar som bifogas i e-mail, då de kan ge bedragare möjlighet att 

plantera skadlig mjukvara eller trojaner
17

 med mera på datorn. 

 Håll alltid i åtanke att finansiella institutioner aldrig ber om personlig information via 

e-mail. 

 Se till att logga ut ordentligt från olika typer av konton på internet.  

Dolecheck (1993) gör ingen skillnad mellan tillverkare när råd ges om hur datorer bör 

skyddas för att undvika datorvirus. Macintosh (Mac) såväl som PC ges förslag på lämpliga 

antivirusprogram. Ett förslag som ges för att skydda sig mot datorvirus är att regelbundet 

genomsöka hårddiskens system efter datorvirus med hjälp av ett antivirusprogram. Den 

svagaste länken kan enligt Moore et al (2009) avgöra hur internetsäkerheten ser ut, och 

ansvaret kan läggas på samtliga involverade parter såsom datorägare, utgivare av 

antivirusprogram, rättsliga väsen eller banker. Däremot ser samtliga parter att någon annan 

kan få lösa säkerhetsproblemen, när det egentligen är ett kollektivt problem, som utgör en 

kostnad för alla - en social kostnad. 

3.4 Konsumenter samt deras produktkunnighet kontra beteende 

3.4.1 Konsumenter och deras produktkunnighet  

Konsumenters kunnighet om produkter är enligt Kopp (2012) en viktig faktor därför att den 

påverkar konsumentens tillfredställelse med sitt köp. I större utsträckning påverkar 

kunnigheten också allmän hälsa, ekonomi och socialt välmående. Produktkunnighet kan enligt 

Kopp (2012 s. 196) definieras som konsumentens kapacitet ”att hitta, erhålla, värdera, 

använda samt kommunicera grundläggande information som behövs för att göra lämpliga 

produktrelaterade beslut.” Kunnigheten innefattar även en förmåga att använda produkter på 

ett sätt som är fördelaktigt för konsumenten och/eller samhället. Kopps definition skulle 

                                                 
17

 Trojan är skadlig kod som infiltrerar datorer och som vid angiven tidpunkt exempelvis kan samla och föra 

vidare personlig information. 

 



 

11 

 

kunna vara en del i det som Moschis och Churchill (1979) anser vara en mogen 

konsumentroll, och som bland annat omfattar att konsumenten agerar socialt önskvärt när den 

väljer produkter, för att bidra till en konsumering som gynnar så många som möjligt. I 

konsumentrollen påverkar färdigheter och kunskap hur konsumeringen sker.  

Familj kan vara ytterligare en påverkan på hur konsumering sker. Schröder och McKinnon 

(2007) menar att familjer behöver stöd i att lära sina barn de värderingar som krävs för att de 

ska bli kunniga konsumenter, bland annat genom att se till att de får tillgång till bra skolgång. 

Även skolorna behöver stöd, och de skulle gynnas av att få hjälp med utvecklandet av 

elevernas konsumentfärdigheter. När det gäller unga konsumenter föreslås att det kan vara av 

nytta att lära dem baskunskaper som exempelvis hur de hittar och granskar information, hur 

de analyserar samt hur de kan föra resonemang och lösa problem. 

Enligt Schröder och McKinnon (2007) är dessutom den övergripande uppfattningen hos 

konsumenter att de har lärt sig sina konsumentkunskaper i hemmet under sin uppväxt. Det 

finns även en medvetenhet hos konsumenterna om att familjer inte alltid kan bistå med 

kunskap, eftersom att de själva möjligtvis saknar den. En andrahandskälla till 

konsumentkunskaper anses av konsumenter därför vara ens sociala nätverk. Sist men inte 

minst anses skolor och andra sekundära källor till socialisering vara komplement när familjen 

som primär källa brister.  

 

Enligt Moschis (1985) kan det generellt vara så att föräldrar spelar en viktig roll i 

socialiseringen av sina barn till kunniga konsumenter. Föräldrarna blir en bidragande orsak till 

hur barnen lär sig att fatta rationella beslut i konsumtionsavseende. Den påverkan som 

föräldrar har är dock situationsanpassad och kan variera beroende på produkt, var i 

beslutsprocessen som parterna befinner sig, samt konsumentens personlighet. Dessutom kan 

föräldrarnas inverkan vara både direkt och indirekt. Inverkan kan vara direkt genom diverse 

kommunikationsprocesser, som när föräldern försöker lära sitt barn att konsumera efter visst 

ändamål. Den kan vara indirekt genom exempelvis familjens försök att påverka barnets 

interaktion med andra källor till påverkan, såsom hur mycket barnet läser tidningen eller ser 

på TV.  

 

Vidare menar Kopp (2012) att kunnigheten kan ha ett bäst-före-datum, eftersom att det som 

generellt anses som fakta idag kan ersättas av nya rön nästa dag. Flödet av ny kunskap som 

ersätter den befintliga, gör därför att det kan vara svårt för konsumenter att hålla sig 

uppdaterade om vad som är bra för dem, vad som är dåligt för dem och så vidare. Likt 

människans andra förmågor, kommer dock produktkunnigheten att utvecklas över tiden. Den 

påverkas även av faktorer som individuella personlighetsdrag, demografi och kultur med 

mera. Dessutom betyder inte en ökad kunskap nödvändigtvis att konsumenterna agerar utefter 

de riktlinjer som finns, trots att de är medvetna om möjliga konsekvenser.  

3.4.2 Att definiera produktkunnighet 

Enligt Kopp (2012) har produktkunnighet kommit att bli sammanlänkat med konsumenters 

bästa, eftersom beslutsfattare och lagstiftare mer och mer vill få konsumenter att förstå olika 

typer av information, så att de agerar på ett visst sätt. För beslutsfattare handlar det om en 
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strävan att minska skada till följd av att produkter används på fel sätt. Ett exempel på detta är 

hur mediciner inom läkemedelsbranschen ofta kommer med skriftliga instruktioner.  

I ett försök att underlätta förståelsen för- och bedömningen av produktkunskap, har Kopp 

(2012 s. 196) tagit fram en modell för produktkunnighet som presenteras nedan i Figur 1. 

Tanken är att modellens fyra yttre delar tillsammans påverkar produktkunnighet, och den 

fokuserar främst på individers interaktion med information.  

 

Figur 1: Modell över produktkunnighet 

 

 

Figur 1 är en generell modell över hur produktkunnighet kan bedömas och definieras. Egen 

översättning baserad på ”A Conceptual Model of Product Literacy”, Kopp (2012 s.196).  

Individuella såväl som externa faktorer måste enligt Kopp (2012) tas hänsyn till, eftersom att 

bägge påverkar kunnigheten hos konsumenter. De ”individuella karaktärsdragen”, består av 

förmågan hos konsumenter att få fram och utnyttja korrekt kunskap om produkter. Vissa av 

Individuella karaktärsdrag: 

Förmåga att skaffa korrekt 
produktrelaterad kunskap; 

förmåga att se möjliga 
fördelar och faror förknippat 

med ett visst 
produktanvändande. 

Meso-
sammanhang: 

Interpersonliga, 
direkta externa 

kontextuella 
influenser. 

Formella (offentliga) 
informationsinsatser: 

Tillhandahållandet av 
information som kan 

påverka konsumenters 
välmående genom resurser 
som text, bild, ljud, video. 

 

Makro-
sammanhang: 

Externa icke-
personliga krafter 
som kan påverka 

samtliga individers 
förmåga att utveckla 

och bevara 
produktkunnighet. 

 

Produktkunnighet: 

Kapaciteten att hitta, 
erhålla, värdera, använda 

samt kommunicera 
grundläggande information 

som behövs för att göra 
lämpliga produkt-
relaterade beslut. 
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dem är lättare att mäta än andra, såsom formell utbildningsnivå och erfarenhet av produkten. 

Andra är aningen svårare, och innefattar bland annat individuella personlighetsdrag som 

exempelvis individers förmåga att söka information, skarpsinne, förmåga att reglera sig själv, 

förmågan att fatta balanserade beslut. Till de individuella karaktärsdragen hör även en 

förmåga att sammanlänka objektiv och subjektiv kunskap om potentiella fördelar eller skador 

som kan uppstå vid produkters bruk. 

Enligt Kopp (2012) kan ”meso-sammanhanget” göra att en konsuments produktkunnighet 

påverkas av interpersonliga externa element som är kontext-beroende. Det vill säga 

exempelvis hur sociala normer och utformning av nätverk ser ut. Sociala normer och nätverk 

har en påverkan på hälsosam livsstil och socialt ansvarsfullt beteende. Vidare kan ”formella, 

(offentliga) informationsinsatser” också utgöra en påverkan. Eftersom att de offentliga 

källorna till information kan förse konsumenter med en viss förutsättning att skaffa och 

använda data, reglerar de på sätt och vis hur de uppfattas. Kopp menar även att ”Makro-

sammanhang”, det vill säga nationella faktorer kan påverka produktkunnighet. Det kan handla 

om teknologi, ekonomi, skatter och lagliga regleringar. 

3.4.3 Konsumenters medvetenhet kring säkerhetsrisker  

Trots tekniska framsteg förblir människor den svagaste länken inom internetsäkerhet, enligt 

Tam, Glassman och Vandenwauver (2010) som har studerat kunskaper om lösenordshantering 

och lösenordskvalité. Tam et al menar att internetanvändare kan utvärdera kvalité på lösenord. 

Ett bra lösenord kännetecknas av slumpmässiga teckenkombinationer med minst åtta tecken, 

och en blandning av bokstäver och symboler. Ett lösenord som innehåller enkla 

kombinationer av siffror, grundläggande personlig information som namn, telefonnummer 

eller personnummer kategoiseras som lösenord av sämre kvalitet.  

Enligt Tam et al (2010) tenderar internetanvändare att välja lösenord med sämre kvalitet trots 

att de är medvetna om lösenordens kvalitet. Bekvämlighet anses vara viktigare för 

internetanvändare än säkerhet, och av denna anledning väljer de enklare lösenord eller 

hanterar sina lösenord på ett osäkert sätt. Exempelvis skriver de ner koder i närheten av datorn 

för att slippa ansträngningen att memorera dem, eller använder gamla lösenord på nytt. 

Internetanvändare anses även motivera dålig lösenordshantering med svårigheter att se direkta 

negativa konsekvenser för sig själva. Den största oron som internetanvändare påvisar är att 

personlig information sprids till vänner och familj, snarare än att bli bedragen eller att få sin 

identitet stulen.  

Campbell, Greenauer, Macaluso och End (2007) menar att det råder en attityd hos 

internetanvändare där det finns en medvetenhet om säkerhetsrisker och deras följder, ändå 

tänker de att bedrägerier endast händer andra. Denna optimism kan anses vara en anledning 

till misskötsel av lösenord och koder, samt varför erfarna internetanvändare är villiga att 

engagera sig i riskfyllt handlande på internet. Positiva och negativa internethändelser 

undersöktes, där exempel på positiva händelser kunde vara att bli kontaktad av en gammal 

vän på internet, och en negativ händelse kunde vara att få sin kreditkortsinformation stulen. 

Internetanvändare tror att andra personer drabbas av negativa internethändelser och att de 

själva inte kommer att utsättas. 
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Både studien av Campbell et al (2007) och Tam et al (2010) pekar på att konsumenter kan 

vara den största säkerhetsrisken, vad gäller deras beteende när de använder olika produkter 

och tjänster. Att konsumenter tenderar att välja för enkla lösenord samt att de inte tror att 

deras beteende på internet kommer att få några negativa följder kan göra att de riskerar sin 

egen säkerhet. Campbell et al och Tam et al påtalar dock ingen demografisk skillnad, vad 

gäller ålder.  

3.4.4 Ungdomar som konsumentgrupp 

Moschis och Churchill (1979) har undersökt unga konsumenters beteende utifrån deras roll 

som konsumenter. Konsumentrollen innefattar fysiska och mentala aktiviteter som påverkar 

konsumtionsfärdigheter. Den omfattar även ett socialt önskvärt beteende vilket bidrar till en 

konsumering som gynnar så många som möjligt, vad gäller exempelvis ekonomiska resurser. 

Färdighet, kunskap, attityd, benägenhet och beteende är några av de attribut som ingår i 

konsumentrollen. Purutcouglu och Bayraktar (2004) menar att konsumtionsfärdigheter av 

betydelse bland annat kan vara hur ungdomar hanterar sina ekonomiska resurser, hur de fattar 

beslut om sin konsumering, vad de kan om sina rättigheter och skyldigheter samt om de har 

en förståelse för en ansvarsfull konsumering vad gäller miljöpåverkan.  

Enligt Moschis och Churchill (1979) kan social omgivning och individuella personlighetsdrag 

vara betydande faktorer i hur kunniga ungdomar är i sin konsumentroll. Purutcouglu och 

Bayraktar (2004) ser även kön och socio-ekonomisk bakgrund som faktorer som kan påverka 

kunnighet till viss del. Vidare kan konsumenters kunskaper enligt Moschis och Churchill 

(1979) även bero på vilket stadium individen är på i sin kognitiva utveckling. Den kognitiva 

utvecklingen hos ungdomar kan i sin tur påverka deras beteende som konsument, där äldre 

ungdomar kan vara mer kunniga än yngre. 

Ungdomar kategoriseras av Moschis och Churchill (1979) som ”äldre ungdomar” då de är 

mellan 15 – 18 år, och som ”yngre ungdomar” då de är mellan 12 – 14 år. Äldre ungdomar 

kan enligt Moschis och Churchill (1979) mer om konsumentfrågor. De är bättre på att urskilja 

produktegenskaper från varandra i marknadsföring, att sköta sin privata ekonomi samt att 

söka information från flera källor innan de fattar beslut om att köpa en produkt. Dessutom är 

äldre ungdomar mer benägna att konsumera på ett sätt som är socialt önskvärt, än yngre. Med 

andra ord kan en stigande ålder göra att ungdomar utvecklas till mer ”sofistikerade 

konsumenter”, som Moschis och Churchill uttrycker det, där personer i kategorin 15 – 18 år i 

sådant fall ingår.  

Purutcouglu och Bayraktar (2004) ser däremot att det generellt finns ett behov av 

konsumentlära hos ungdomar, åtminstone ungdomar i åldrarna 15 och 16 år. Teman som 

konsumentlära skulle kunna beröra för att öka de kunskaper som brister är exempelvis: socialt 

önskvärt beteende, konsumenters rättigheter och skyldigheter, färdigheter i hur ekonomiska 

resurser hanteras på ett lämpligt sätt och socialt ansvar.  

3.5 Källkritik 

Gällande det teoretiskta urvalet i denna uppsats finns en del aspekter att påpeka. Exempelvis 

är Purutcouglu och Bayraktars (2004) undersökning utförd bland ungdomar i Turkiet, med 
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andra förutsättningar än i Sverige – varför den möjligen inte är helt överförbar till detta 

sammanhang. Några av de vetenskapliga artikarna som presenteras är även relativt gamla, 

som bland annat Moschis och Churchills (1979) samt Dolechecks (1993). Dolechecks artikel 

handlar om datorer och antivirus, och sedan 1993 kan det ha hänt en hel del med den 

teknologiska utvecklingen. Då Moore et al (2009) använder sekundärdata till de siffror som 

presenteras i sin undersökning, och deras källor har olika incitament till att rapportera sina 

siffror kan det vara svårt att verifiera dem. Exempelvis skiljer det på de siffror som banker 

respektive anti-phishingrupper vill rapportera om internetbedrägerier, då banker återger 

relativt låga siffror till skillnad från anti-phishingrupper. 

3.6 Teoretisk utgångspunkt 

Kopps (2012) modell om produktkunnighet i Figur 1 används i avsnitt 6 (Analys och 

diskussion). Modellen visar hur individuella karaktärsdrag, formella informationsinsatser 

samt makro- och mikrosammanhang kan påverka produktkunnighet. Exempelvis kan en 

individs förmåga att se faror med ett visst produktanvändande eller utformingen av en 

individs sociala nätverk påverka hur produktkunnighet ser ut. I anslutning till Kopps modell 

används tidigare forskning om familjens påverkan på konsumtion. Enligt Schröder och 

McKinnon (2007) har konsumenter lärt sig sin kunskap om konsumtion i hemmet, medan 

Moschis (1985) menar att föräldrar spelar en viktig roll i socialiseringen av sina barn till 

kunniga konsumenter.  

Vidare används som komplement till Kopps (2012) modell forskning om säkerhetsriskerna 

med internetanvändning. Bamrara och Singh (2010) menar att ett misstag från kundens sida 

kan leda till finansiell förlust, och att bedragare använder sig av olika typer av elektroniska 

transaktioner för att genomföra bedrägerier. Jagatic et al (2007) nämner även att Facebook 

kan användas till att hitta och utnyttja information till bedrägerier.  
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4 Empirisk undersökning 

4.1 Bankernas erbjudanden  

Följande avsnitt kommer kortfattat att presentera Swedbanks (2013), SEBs (2013), 

Handelsbankens (2013) och Nordeas (2013) erbjudanden riktade till ungdomar. Informationen 

är hämtad från bankernas officiella hemsidor. Avsikten är att ge en inblick i vad kunder kan 

använda bankernas produkter till, samt vilka begränsningar som finns med dem. Bankerna 

erbjuder överlag mer begränsade versioner av sina produkter till de ungdomar som ännu inte 

har fyllt 16 år respektive 18 år, beroende på bank. Med begränsningarna medföljer för vissa 

tjänster en reducerad möjlighet att göra skada för sig själv och banken. Exempelvis är det inte 

möjligt för bedragare att använda endast en vanlig inloggningskod till internetbanken för att 

stjäla pengar, eftersom koden endast ger möjlighet att föra över pengar mellan egna konton 

inom samma bank. En översikt av bankernas erbjudanden finns i Tabell 1 nedan. I tabellen 

benämns de begränsade tjänsterna exempelvis ”Telefonbanken för unga” medan de mer 

avancerade tjänsterna benämns ”för vuxna”.  

Tabell 1: En översikt av storbankernas erbjudanden 

Bankverktyg Swedbank SEB Handelsbanken Nordea 

 
 
 

Bankkort 
 

Onlinekort Maestro 
eller Visa ung från 13 
år.  
 
Bankkort Visa eller 
Mastercard från 18 år. 

Onlinekort Maestro 
från 13 år. 
 
 
Bankkort Visa från 16 
år.  

Onlinekort Maestro 
från 13 år. 
 
 
Bankkort Visa från 16 
år. 

Onlinekort Visa 
Electron från 11 år. 
 
 
Bankkort Visa från 16 
år.  
 

 
 
 

Telefonbank 

Telefonbanken för 
unga från 13 år.  
 
Telefonbanken för 
vuxna från 18 år.  

Telefonbanken för 
unga från 16 år. 
 
Telefonbanken för 
vuxna från 18 år. 

Telefonbanken för 
unga från 13 år.  
 
Telefonbanken för 
vuxna från 16 år.  

Telefonbanken för 
unga från 11 år.  
 
Telefonbanken för 
vuxna från 18 år.  

 
 
 
 
 
 

Internetbank 
 

Internetbanken för 
unga från 13 år, 
inloggning med 
personlig kod. 
 
 
 
 
Internetbanken för 
vuxna från 18 år. 
Inloggning med 
personlig bankdosa. 

Internetbanken finns 
inte anpassad för 
unga. 
 
 
 
 
 
Internetbanken för 
vuxna från 18 år. 
Inloggning med 
personlig bankdosa. 

Internetbanken för 
unga från 13 år. 
Inloggning med 
opersonlig bankdosa 
och kundens 
personliga kort. 
 
 
Internetbanken för 
vuxna från 16 år. 
Inloggning med 
opersonlig bankdosa 
och kundens 
personliga kort. 

Internetbanken för 
unga från 11 år. 
Möjlighet att föra över 
pengar till annan 
mottagare om 
vårdnadshavarna 
godkänner. 
 
Internetbanken för 
vuxna från 18 år. 
Inloggning med 
opersonlig bankdosa 
och kundens 
personliga kort. 

 
 
 
 

Mobilbank 

Mobilbanken för unga 
från 13 år. Inloggning 
med personlig kod. 
 
 
Mobilbanken för vuxna 
från 18 år, inloggning 
bland annat med 
bankdosa. 
 

Mobilbanken finns inte 
anpassad för unga. 
 
 
 
Mobilbanken för vuxna 
från 18 år, inloggning 
bland annat med 
bankdosa. 

Mobilbanken för unga 
från 13 år. Inloggning 
sker med personlig 
kod. 
 
Mobilbanken för vuxna 
från 16 år. Inloggning 
med personlig kod.  

Mobilbanken för unga 
från 11 år.  
 
 
 
Mobilbanken för vuxna 
från 18 år.  

Tabell 1 är en egen sammanfattning av Swedbanks, SEBs, Handelsbankens och Nordeas 

erbjudanden riktade till ungdomar.  
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En kund under 18 års erbjuds hos samtliga banker ett eget konto med uttagsrätt. Kunder har 

tillgång till sitt kontonummer via internetbank, telefonbank och mobilbank
18

, samt även i de 

papper som ofta ges ut av banker i samband med att konto öppnas. Till kontot, kan kunder 

koppla ett bankkort. De bankkort som erbjuds till ungdomar under 16 respektive 18 år 

beroende på bank är onlinekort - bankkort som är svåra att övertrassera. Det krävs att den 

terminal som läser av kortet i butik har direktkontakt med banken för att det ska kunna 

användas, vilket gör att det angivna beloppet måste finnas på kontot vid betalningstillfället. 

När kunder fyller 16 respektive 18 år beroende på bank, kan de ansöka om andra typer av 

bankkort som inte kräver direktkontakt med banken och därmed är lättare att övertrassera. 

Exempel på denna typ av bankkort är Visa och Mastercard.  

Internetbanken är en tjänst där kunder via bankens hemsida loggar in på sin personliga sida. 

Tjänsten Internetbanken för unga ger kunder möjlighet att föra över pengar mellan sina egna 

konton inom samma bank, samt att ta reda på vilket belopp som finns tillgängligt att 

disponera. För att logga in till tjänsten använder kunden en personlig kod. Kunder i 

Handelsbanken loggar dock in med en personlig kod och en engångskod, som skrapas fram 

från en kodbricka. Nordea erbjuder ungdomar med vårdnadshavares
19

 tillstånd att föra över 

pengar till annan bank från elva år. 

Vid 16 respektive 18 år utökas användningsområdet i Internetbanken, och möjligheten att 

exempelvis överföra pengar till annan bank tillkommer. För att få tillgång till dessa tjänster 

loggar kunder in med hjälp av en bankdosa. Kunder i Swedbank och SEB har personliga 

bankdosor som är kopplade till kundens personnummer och som används med en personlig 

kod. Dessa kan alltså endast användas till att komma åt information om bankdosans ägare, 

och kan därmed inte delas med någon. Kunder i Handelsbanken och Nordea har inte 

personliga bankdosor utan dessa dosor används tillsammans med kundens bankkort vilket gör 

att en annan kund kan använda sitt eget bankkort i olika bankdosor utgivna av samma bank. 

 

Telefonbanken för unga och mobilbanken för unga är bägge tjänster som kan användas för att 

få reda på saldoinformation samt föra över pengar mellan egna konton. Inloggning sker med 

personlig kod. Vid 16 respektive 18 år beroende på bank utökas kunders möjligheter att utföra 

tjänster. Kunder kan vid denna ålder bland annat överföra pengar till annan person. För att 

legitimera sig använder kunder en personlig kod vid kontakt med telefonbanken.  

Användningsområdet utökas vid 16 respektive 18 år, och då kan exempelvis bankdosa 

användas för att logga in i mobilbanken eftersom att den krävs för att godkänna en överföring 

till en annan mottagare. 

 

                                                 
18

 Mobilbank är en banktjänst där en applikation gör det möjligt för kunden att sköta sin privata ekonomi i 

mobiltelefonen. 

19
 Vårdnadshavare är person förordnad av domstol eller barnets biologiska förälder som har rätten att utöva 

rättslig vårdnad om ett barn enligt Nationalencyklopedin (2013). 
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4.2 Allmänna villkor  

Följande avsnitt är en sammanfattning av ansvaret som ligger hos kund när denne använder 

bankernas produkter och tjänster. Informationen är hämtad från de allmänna villkor som 

bankerna lämnar till kunder när de ansluter sig till en ny tjänst samt från bankernas officiella 

hemsidor (Swedbank 2013; SEB 2013; Handelsbanken 2013 & Nordea 2013).  

De fyra storbankerna har liknande allmänna villkor och bestämmelser gällande hanteringen av 

det bankerna benämner värdehandlingar. Till värdehandlingar räknas tjänster som bankkort, 

bankdosor och säkerhetskoder men även kunders kontonummer. Enligt dessa villkor har 

kunder ett ansvar för att värdehandlingar förvaras på ett betryggande sätt. Då värdehandlingar 

är personliga får de inte lämnas till eller användas av någon annan än den som äger 

värdehandlingen. Om kontonummer eller koder antecknats ska denna dokumentation förvaras 

och hanteras på samma sätt som andra värdehandlingar. Bankerna vädjar på sina hemsidor till 

kunder att inte lämna ut sina kontonummer till okända för att förhindra att kunder blir utsatta 

för bedrägerier eller att banken brukas i samband med penningtvätt
20

. 

Det är enligt bankernas villkor inte tillåtet för kunder att lämna en värdehandling obevakad. I 

miljöer med stor stöldrisk ska värdehandlingar dessutom hållas under ständig uppsikt. Enligt 

de allmänna villkoren är restauranger, simhallar, skolor, butiker och nattklubbar exempel på 

miljöer med stor stöldrisk. Om en kund förlorar en värdehandling, eller har misstanke om att 

obehörig tagit del av värdehandlingen, är kunden skyldig att anmäla det till sin bank så att 

värdehandlingen kan spärras omgående. Om värdehandlingen använts av obehörig ska kunden 

även polisanmäla händelsen. 

För att använda bankernas olika tjänster krävs olika typer av koder. För att använda bankkort, 

bankdosa, mobilbank och telefonbank behöver kunder ha säkerhetskoder. Kunders 

säkerhetskoder är personliga och ska skyddas mot obehörigt användande. I de fall kunder 

väljer sina koder själva, säger de allmänna villkoren att koden inte får vara enkel för någon 

annan att avslöja exempelvis 1,2,3,4 eller 1,1,1,1. Koder ska inte heller ha samband med 

kunders person-, kort- eller telefonnummer eller annat som kan spåras till kunderna. 

Generellt gäller följande bestämmelser för hantering av säkerhetskoder:  

 Det är inte tillåtet att avslöja sin kod för någon. 

 Det är inte tillåtet att anteckna sin kod eller att lagra sin kod elektroniskt på sådant sätt 

att utomstående får anledning att anta att anteckningen avser en personlig kod. 

 Det är inte tillåtet att anteckna sin kod på den värdehandling den används till eller att 

låta anteckning om kod vara fäst vid eller förvaras tillsammans med värdehandlingen. 

                                                 
20

 Penningtvätt är illegal verksamhet där pengar som härstammar från brottslig verksamhet (s.k. svarta pengar) 

”tvättas” genom multipla finansiella transaktioner. Pengarna kan efter tvätt redovisas öppet i bl.a. bokföring och 

de blir då s.k. vita pengar enligt Nationalencyklopedin (2013).  
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 Om kunder misstänker att en anteckning med säkerhetskod förlorats eller att obehörig 

tagit del av kod ska spärranmälan göras till banken. Därefter ska en ny kod aktiveras.  

 Om säkerhetskod använts av obehörig ska polisanmälan göras efter spärranmälan till 

bank. 

Vid användande av internetbank bär kunder enligt de allmänna villkoren ansvar för de skador 

de drabbas av på grund av fel eller brist i egen dator – och kommunikationsutrustning, 

programvara eller abonnemang. På bankernas hemsidor uppmanas kunder att vidta vissa 

säkerhetsåtgärder för ett så tillförlitligt internetanvändande som möjligt. Kunder uppmanas av 

bankerna att ständigt hålla sina datorer uppdaterade där operativsystem och webbläsare bör 

vara installerade med de senaste säkerhetsuppdateringarna. Bankerna rekommenderar även 

sina kunder att använda uppdaterade antivirusprogram. Det framgår inte av hemsidorna om 

det förekommer speciella regler för olika typer av märken på datorer exempelvis PC och Mac. 

 

4.3 Enkätundersökningen 

Det undersökta urvalet i enkäten bestod av 82 personer, där det inte fanns något bortfall i antal 

enkäter. Däremot var vissa enkätsvar svårtydda, och därmed skedde bortfall endast i dessa 

frågor, men det påvisas i sådant fall i respektive del av avsnittet nedan. Personerna i 

enkätundersökningen bestod av sistaårselever på gymnasiet, där tre personer var 17 år, 35 

personer var 18 år och 22 personer var 19 år. 

Som kan tydas av Figur 2, stred majoriteten av personerna i undersökningen mot någon av 

bankers rekommendationer. Av 82 personer, var det 22 personer eller 26,8 % som följde 

bankers rekommendationer i samtliga frågor som har undersökts här. Exempelvis lånade de 

inte ut bankkort, de hade antivirusprogram på de datorer de använde i sitt hem och de visste i 

stora drag hur bedrägerier går till. Resterande, det vill säga 60 personer eller cirka 73,2 % 

stred mot någon av bankers rekommendationer. Förutom exemplen ovan kan det handla om 

att de inte hade olika koder till sina bankverktyg. Studien visade att 15 personer lånade ut sina 

kontonummer, 24 lånade ut sina kort vilken kan tydas av Figur 3. Vidare framkom att 28 

personer inte hade olika koder till sina bankverktyg.  

Figur 2: Andel personer som följer bankers rekommendationer 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 är en egen sammanställning av total andel personer som följde samtliga, respektive stred mot 

någon av bankers rekommendationer för att minimera säkerhetsrisker. 

26,8 % följer
bankers
rekommenda-
tioner

73,2 % strider
mot någon av
bankers
rekommenda-
tioner
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Figur 3: Andel personer som lånar ut kontonummer och bankkort 

 

 

 

 

 

Figur 3 är en egen sammanställning av andel personer som lånade ut respektive inte lånade ut 

kontonummer och bankkort, jämfört med totalt antal personer i undersökningen.  

Beträffande kodhantering visade undersökningen att 13 personer antecknade sina koder på ett 

eller annat sätt. Det kunde handla om att de skrev upp koder i dokument på sin dator, 

antecknade i en almanacka, på en lapp eller i sin mobiltelefon. Vidare framkom att andra 

bankverktyg i vissa fall också hanterades på ett osäkert sätt. 13 personer angav exempel på 

mindre säker förvaring såsom att bankkort och tillhörande kod förvarades tillsammans i 

plånboken, bankdosa i väskan eller att de inte visste vart bankverktygen fanns. Däremot 

framgick det inte av enkätundersökningen ifall personerna i dessa fall hade uppsyn över sina 

tillhörigheter.  

Internetsäkerhet var en annan fråga som togs upp i enkätundersökningen, och den berörde 

dels internetbedrägerier samt hantering av bankdosa. När det gällde bankdosor hade 28 

personer personliga dosor, medan 20 personer hade icke-personliga dosor av typen som går 

att låna ut utan risk. Resterande nio personer hade inte angett vilken bank de hade, varför det 

inte kunde säkerställas huruvida de hade en personlig dosa eller inte, och tre personer hade 

ingen dosa. Totalt 12 personer visste inte ifall den dosa de hade är personlig eller inte. Totalt 

tre personer lånade ut sina dosor, varav samtliga hade personliga dosor och två av dem lånade 

ut dosan trots att de visste om att den är personlig. En sammanställning av siffrorna ovan finns 

i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Hantering av bankdosor 

 
Ja Nej Kan ej säkerställas 

Har bankdosa 57 av 60 3 av 60 - 

Har personlig 
bankdosa 28 av 60 20 av 60 9 av 60 

Vet om att 
bankdosan är 

personlig 48 av 60 12 av 60 -  

Lånar ut personlig 
bankdosa 3 av 28 25 av 28 - 

Tabell 2 är en egen sammanställning över hantering av bankdosor av de 60 personer som stred mot 

någon av bankers rekommendationer. 
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De flesta av personerna i enkätundersökningen hade hört talas om internetbedrägerier, och 

kunde ge rimliga förslag till hur internetbedrägerier kan gå till. 15 personer kunde inte ge 

förslag på hur bedrägerier går till, medan 58 personer kunde ange rimliga exempel. Fem 

personer angav svårtydda svar, vilket gav ett bortfall. Förklaringar som ”man lurar folk på 

pengar” kategoriserades som ett förslag som inte gav tillräcklig information för bedömningen 

ifall personen visste hur bedrägerier går till eller inte. Som rimligt förslag kategoriserades svar 

som ”Att man får ett mail som ser ut att komma från banken där dom frågar om 

kontouppgifter.”.  

I enkätundersökningen hade mail från banken fått ett eget avsnitt, på grund av bedrägerier 

som phishing. Här var dock svaren lite svårare att tyda, eftersom att de i vissa fall var 

tvetydiga. Totalt 21 personer menade att banker mailar dem, medan 61 personer menade att 

banker inte mailar dem. Av de som svarade att banken inte mailar dem svarade ändå 31 

personer på följdfrågan som löd hur de i sådant fall skulle agera. Personerna i 

enkätundersökningen verkade överlag inte tro att banker mailar för att ta reda på personlig 

information, och skulle de få ett mail av den typen verkade de flesta ana oråd. Flertalet av 

personerna svarade att de antingen skulle ignorera mailet, eller till exempel kontakta banken 

för att säkerställa mailets trovärdighet. 16 personer svarade att de skulle göra det de blev 

ombedda att göra i mailet, om de fick ett mail av banken. Dock framgick det inte om dessa 

personer även skulle lämna ut personlig information. 30 personer svarade nej på frågan om 

banken mailar dem och inte alls på följdfrågan.  

Övervägande delen av personerna i enkätundersökningen hade virusskydd på sina datorer. Det 

framkom även att det fanns en uppfattning om att virusskydd inte krävs till en dator av märket 

Macintosh. Bland de personer som svarade att de inte hade virusprogram framgick det inte om 

personerna hade en PC eller en Macintosh.  

4.4 Fokusgruppen  

Fokusgruppen bestod av fyra deltagare i åldrarna 16-17, tre manliga och en kvinnlig. 

Deltagarna är anonymiserade men har fått alias Anna, Bertil, Calle och David. Fokusgruppen 

började med att diskutera frågorna som fanns i enkätundersökningen där bland annat 

kortsäkerhet och tankar kring kontonummer togs upp. Det verkade finnas en allmän 

uppfattning i fokusgruppen om att det inte finns någon risk med att lämna ut kontonummer. 

Fokusgruppen menade att kontonummer endast brukade anges till arbetsgivare eller nära 

bekanta. I fokusgruppen ansåg Bertil att han inte hade problem med att låna ut sitt bankkort 

till vänner eller familj. Vidare menade Bertil att anledningen till att han lånar ut kortet var 

bekvämlighet och att kortet kunde ersättas om det förlorades. Det fanns ingen tanke på 

bedrägerier i första hand.   

Den allmänna uppfattningen i fokusgruppen var att det finns en risk med att låna ut bankkort 

men sannolikheten att bli utsatt för bedrägeri verkar minimal. Deltagarna verkade inte helt 

säkra på att banken inte tar ansvar för vad som händer om kort lånas ut och missbrukas. 

Däremot hade de förståelse för att bankkort ska spärras om det tappas bort, och de kunde även 

ge exempel på hur de ska gå tillväga för att spärra bankkortet.  
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Vidare fortsatte diskussionen om vart ungdomar förvarar sina bankverktyg. Deltagarna blev 

informerade om att 13 personer i enkätundersökningen inte förvarade sina bankverktyg på ett 

säkert sätt. Enligt fokusgruppen kunde det bero på oförsiktighet och en förutfattad mening om 

att bedrägerier endast händer andra. Anna menade att det kan handla om ett vanligt 

förekommande tankesätt, där saker som försvinner eller går sönder kan ersättas. Anna fick 

medhåll från de andra i fokusgruppen angående detta tankesätt. David fortsatte med 

förklaringen att det kan handla om att ungdomar anser Gotland litet och tryggt jämfört med en 

storstad som Stockholm. 

Även kodval och kodhantering diskuterades. Deltagarna fick veta att 28 av 82 personer i 

enkätundersökningen hade svarat att de inte hade olika koder till sina bankverktyg. 

Följdfrågan ”vad tror ni att det beror på?” besvarades med en uppfattning om att det kan 

handla om enkelhet och bekvämlighet. De ansåg vidare att risken att de blir utsatta för någon 

typ av bedrägeri inte är betydande varför de inte tar med det i sin beräkning i större mån när 

de väljer lösenord. Därefter diskuterades deltagarnas val av lösenord. Det framkom i 

diskussionen att deltagarnas lösenord kan innehålla personlig information som namn på 

familjemedlemmar, personnummer eller datum som deltagarna känner igen.  

Fokusgruppen informerades om att 13 av 82 personer i enkätundersökningen antecknade 

någon kod överhuvudtaget. Diskussionen kring detta visade att fokusgruppen trodde att det 

var fler ungdomar som antecknar sina koder än vad enkäten visade. Deltagarna i 

fokusgruppen var medvetna om att det finns en risk med att anteckna koder men menade att 

det ändå är bra att ha dem uppskrivna någonstans för att inte riskera att glömma bort dem.  

På frågan ”mailar banken er?” svarade deltagarna nej, och menade att de inte trodde att 

banker mailar sina kunder om det inte är något viktigt. Om de skulle få mail från banken 

ansåg deltagarna att de inte skulle lämna ut några uppgifter om exempelvis konto, kort eller 

koder. Bertil menade att det finns länkar i mailen som banken skickar ut. Länken leder enligt 

honom till bankens hemsida och därför kan äktheten i mailet säkerställas. Bertil berättade att 

han skulle följa länken om han fick ett sådant mail. 

Deltagarna diskuterade Facebook och menade att det ofta händer att elever på deras skola 

glömmer att ”logga ut” eller att de kan få tillgång till annan användares konto. Samtliga 

deltagare hade även tillgång till Facebook i sin mobiltelefon och menade att de på 

mobiltelefonen ständigt är inloggade. Deltagarna såg ingen risk med att någon annan 

användare skulle ha tillgång till deras Facebook-konto, mer än att de skulle kunna göra dem 

till åtlöje. De kände inte heller till internetbedrägerier och visste inte hur dessa sker. David 

berättade att han antecknar koder i mobiltelefonen och Calle menade att han har sina 

kortuppgifter sparade på mobiltelefonen för att köpa ”appar”(applikationer). Deltagarna hade 

inga knapplås på sina mobiltelefoner och menade att det kunde bero på bekvämlighet eller 

rädsla att glömma koden till sin mobiltelefon.  

Fokusgruppen diskuterade även antivirusprogram där Bertil och David menade att de hade ett 

fungerande. Annas antivirusprogram hade gått ut berättade hon. Calle hade en dator av märket 

Mac och menade att dessa datorer har egna antivirusprogram som är inbyggda och hade 

därför inget annat antivirusprogram. Calle fick medhåll i fokusgruppen och David nämnde att 

många datorvirus är utformade för Windows, få till Mac. Deltagarna ansåg att ungdomar inte 
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tänker på att de enligt bankerna bör ha antivirusprogram. De menade vidare att de inte har fått 

den informationen från bankerna när de besökt bankkontor. Deltagarna trodde att banker inte 

informerar om det för att banker tar det som en självklarhet att kunder har antivirusprogram. 

Fokusgruppen fick diskutera huruvida de fått tydlig information angående säkerhetsrisker från 

banken, och vilket ansvar de själva ansåg sig ha. Calle och David antydde att de inte fått 

tydlig information av banken utan att det istället var deras föräldrar som hade informerat dem 

om hur de skulle hantera sina koder och bankverktyg. Vidare menade Bertil att han själv hade 

tagit för litet initiativ till att bli insatt i risker. Samtliga deltagare svarade nej på frågan ” har ni 

läst de allmänna villkoren som man får med när man får en ny produkt eller tjänst hos 

banken?” Deltagarna menade att det kan bero på att texten i de allmänna villkoren är för liten, 

för svår och innehåller för mycket information. Calle trodde att banker har utformat sina 

allmänna villkor på det sättet för att kunder inte ska orka läsa igenom dem, och för att 

friskriva sig från ansvar om banken gör något fel. Anna menade att kunder tänker att de inte 

behöver läsa de allmänna villkoren eller att de inte orkar.  

Sammanfattningsvis ansåg fokusgruppen att ungdomar har för lite kunskap och att de behöver 

mer information. Detta i kombination med sunt förnuft skulle enligt Bertil bidra till säkrare 

användande. David menade att bekvämlighet är en bidragande orsak till osäkert användande 

av produkter och koder. Fortsättningsvis antydde David att osäkert användande handlar om en 

kombination av bekvämlighet och ett tankesätt som säger att konsekvenser, till följd av 

osäkert handlande bara händer andra. 

4.5 Intervjuerna med bankpersonal 

Intervjuerna genomfördes på bankkontor i Visby hos Swedbank, SEB, Handelsbanken och 

Nordea. Vid Swedbank genomfördes en gruppintervju med tre respondenter och de resterande 

bankerna medverkade med en respondent per bank. Resultaten i enkätundersökningen och 

fokusgruppen låg som grund till intervjufrågorna som ställdes till bankpersonalen, vilket de 

blev informerade om. Respondenterna fick även reflektera över en del data som 

enkätundersökningen och fokusgruppen resulterat i.  

Intervjun inleddes med att frågor ställdes om vilken information kunder får när banken ger ut 

en ny tjänst eller produkt. Generellt menade respondenterna att bankerna ger ut allmänna 

villkor och prisinformation, medan vissa produkter ges mer uppmärksamhet i form av 

instruktioner. Det fanns även en medvetenhet hos respondenterna från bankerna om att kunder 

inte alltid läser de allmänna villkor de blir tilldelade. Villkoren är enligt respondenten från 

SEB svåra att ta till sig, då de är utformade juridiskt och svåra att förstå. När kunder ska välja 

koder till bankverktyg får de generellt råden att inte välja för enkla koder som ”1,2,3,4” eller 

att använda en del av personnumret. Det ansvar respondenterna från bankerna själva ansåg sig 

ha var att ge ut grundinformation till kunder, såsom allmänna villkor och ett grundläggande 

”säkerhetstänk”, samt en produktbeskrivning när kunder börjar använda en ny produkt eller 

tjänst. Respondenten från SEB menade att de i sina kundmöten är särskilt tydliga med kunders 

ansvar när de lämnar ut nya bankkort, exempelvis genom att påpeka att det inte får 

övertrasseras. En av respondenterna från Swedbank menade att föräldrar ofta råder sina barn 

fel vid val av lösenord när de är inne på bankkontoret, och att bankpersonalen i de fallen 
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brukar ge säkrare förslag. Respondenterna från SEB, Handelsbanken och Nordea ansåg att ett 

ansvar ligger på kunden att ta reda på den säkerhetsinformation som behövs, samt att hantera 

sina bankverktyg på ett betryggande sätt. Några respondenter påpekade att kunder riskerar att 

inte få ersättning vid bedrägerier om de inte har vidtagit försiktighet. 

De allmänna villkoren (se 4.2 Allmänna villkor) har delvis information om att korthavare inte 

får låna ut sina kort. Enkätundersökningen visade samtidigt att 24 av 82 personer lånade ut 

sina kort. Respondenterna från bankerna fick reflektera över dessa siffror och bakgrunden till 

dem. Förklarande orsaker som de angav till att ungdomar lånar ut sitt bankkort var: på grund 

av grupptryck, tillit till sina nära samt bekvämlighet. En intressant aspekt som både 

respondenter från Swedbank och SEB påpekade var att de trodde att ungdomar såg bankkort 

som ett direkt substitut för kontanter, och att de inte ser konsekvenserna med att låna ut kort 

och kod. Istället för att låna ut en 100-kronorssedel kan ungdomar alltså låna ut sitt kort. 

Tanken att bli av med mer än en utlovad summa eller att någon antecknar kortnumret finns 

inte. Den enda respondent som tydligt uttryckte att ungdomar lånar ut trots sin medvetenhet 

om riskerna var från SEB. Däremot trodde respondenten från SEB att ungdomar inte tar så 

allvarligt på riskerna. Respondenterna från övriga banker trodde snarare på en kombination av 

okunskap och i vissa fall ett ”det-händer-inte-mig”-tänk.  

Ett av sätten att öka sin säkerhet är enligt Tam et al (2010) att inte ha samma eller liknande 

lösenord till flera saker. Denna uppsats enkätundersökning visade att 28 av 82 inte hade olika 

koder till sina bankverktyg. Respondenterna från bankerna fick reflektera över detta. Samtliga 

trodde att det var vanligt att ha liknande eller samma lösenord till flera saker av 

bekvämlighetsskäl. Nordea ger inte möjligheten för kunder att välja koder alls, för att öka 

säkerheten kring kodhantering tilldelas kunder koder till sina bankverktyg. SEB och 

Handelsbanken tilldelar vissa koder och andra får kunder välja själv. I Swedbank får kunder 

välja samtliga koder till sina bankverktyg. 

Respondenterna från bankerna blev även informerade om att det i fokusgruppen framkom att 

ungdomar väljer bekvämlighet framför säkerhet när de väljer koder, samt att de inte tror att 

någonting riskfyllt ska hända dem. Respondenterna från bankerna fick reflektera över 

ungdomars lösenordsval. Respondenterna från Swedbank, SEB och Handelsbanken uttryckte 

en förståelse för detta och menade att det inte var konstigt med tanke på alla olika koder som 

ska memoreras idag. 

Respondenterna från bankerna informerades om att det i fokusgruppen framkom att ungdomar 

inte ser någon direkt risk med att lämna ut sina kontonummer. Respondenterna från bankerna 

fick reflektera över om de såg någon risk med att lämna ut kontonummer samt orsaken till 

varför de tror att ungdomar lämnar ut kontonummer. Respondenterna från Swedbank och 

Handelsbanken såg ingen direkt risk med att lämna ut kontonummer i och med att dem ansåg 

att det inte går att göra så mycket med bara ett kontonummer. Det görs alltid 

legitimationskontroller på bankkontoren om en person vill ta ut pengar. Den risk som 

respondenten från Nordea såg var främst att kunder kan förlora sina pengar. Respondenten 

från SEB hade en annan syn om att ungdomar endast tror att det går att sätta in pengar med ett 

kontonummer. Respondenten menade vidare att risken finns att någon obehörig med en falsk 

ID-handling kan försöka ta ut pengar på kontot. Dessutom nämndes att bedragare eventuellt 

kan försöka komma över mer information med hjälp av kontonumret.  
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Intervjuerna fortlöpte sedan under temat bedrägerier, och respondenterna från bankerna blev 

tillfrågade vad de uppfattade att den vanligaste typen av bedrägerier var. Samtliga utom 

respondenten från SEB menade att olika kortbedrägerier var den allra vanligaste typen. Ett 

exempel var kortbedrägerier utomlands, där kunder lämnar ifrån sig korten när de betalar och 

blir bestulna på kortinformation. Respondenten från SEB menade att de bedrägerier som 

oftast sker innefattar internet, antingen genom att bedragare försöker komma över personliga 

uppgifter eller genom kortköp.  Respondenten fortsatte vidare med att berätta att bedragare 

ständigt hittar nya vägar. Bankrånen i Sverige har minskat och internetbedrägerierna ökat i 

och med att det skett en förändring i samhällets teknologi. Enligt samtliga respondenter från 

bankerna ansågs kunder generellt inte som orsak till bedrägerier. Ingen pekade ut ungdomar 

som den grupp som är mest utsatt för bedrägerier. 

Frågan om bankerna uppmanar sina kunder att använda antivirusprogram ställdes till samtliga 

respondenter. Ingen av respondenterna från bankerna uppgav att de aktivt informerar om 

antivirusskydd med undantag från en av respondenterna från Swedbank. När kunder i 

Handelsbanken börjar använda internettjänsten måste de däremot via hemsidan ladda hem ett 

säkerhetsprogram som gäller för internettjänsten. Detta gör att kunder måste gå förbi 

informationen som finns på hemsidan om antivirusprogram, vilket kan göra att kunderna 

uppmärksammas.  

I slutet av intervjun diskuterades bankers allmänna uppfattning av ungdomar som 

konsumentgrupp och deras kunskaper om säkerhetsrisker när de använder bankers produkter 

och tjänster. Respondenterna från SEB och Handelsbanken ansåg att ungdomar är medvetna 

kring säkerhetsrisker, men att de ändå hanterar sina bankverktyg på ett osäkert sätt på grund 

av bekvämlighet eller att de är godtrogna. Respondenterna från Swedbank hade ett blandat 

intryck av ungdomars kunskaper där vissa ungdomar ansågs vara kunniga och andra mindre 

kunniga. En av respondenterna från Swedbank menade att hemmets vanor kunde påverka 

ungdomars inställning till säkerhet, ifall exempelvis dosor och kort delades av 

familjemedlemmarna trots att de är personliga. En intressant aspekt som uppkom var att 

ungdomars kunskaper påverkas av hur kommunikationen om säkerhet ser ut i hemmet. Om 

kort exempelvis lånas ut inom familjen blir det kanske även lättare att låna ut kortet till andra. 

Vidare påpekade respondenten från Nordea att kunskaper kommer med åldern, och ansåg 

själv att ungdomar överlag hade god kunskap.  

I de fall där ungdomar är mindre kunniga angav bankerna varierande anledningar till att det 

finns informationsbrist. De talade om brist på intresse och tid från kunders sida, att bankerna 

kan bli tydligare i sin information till kunder samt att kunder inte är mottaglig till för mycket 

information vid ett tillfälle vid mötet med bankpersonal. 

4.6 Empirisk utgångspunkt 

De aspekter som främst kommer att tas upp från avsnitt 5 (Empirisk undersökning) är 

ungdomars korthantering, kodhantering och kodval samt internetsäkerhet. I 

enkätundersökningen var det 24 av 82 som lånade ut sitt kort, och i fokusgruppen såg 

deltagarna att det finns en risk med att låna ut sitt kort men uppfattar risken att utsättas för 

bedrägerier som minimal. Respondenterna från bankerna trodde att ungdomar lånar ut sina 
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kort av bekvämlighetsskäl. När det gäller kodhantering och kodval visade 

enkätundersökningen att 28 av 82 personer inte hade olika koder till sina bankverktyg och att 

13 personer antecknade sina koder på något sätt. Bankernas representanter påpekade att 

föräldrar ibland ger sina barn osäkra förslag när de väljer lösenord, och även fokusgruppen 

menade att föräldrar har en påverkan på hur de ska hantera sina koder och bankverktyg. När 

ungdomar inte hanterar kort och koder på ett säkert sätt menade bankernas representanter att 

det kunde handla om att ungdomar inte såg allvaret i sitt agerande, att det handlade om 

okunskap och ett ”det-händer-inte-mig”-tänk.  

Även internetbedrägerier var ett tema i undersökningen, där de flesta i enkätundersökningen 

hade hört talas om internetbedrägerier medan 58 personer kunde ge rimliga exempel på hur 

bedrägerier kan gå till. I fokusgruppen kunde däremot ingen direkt svara på hur 

internetbedrägerier går till. En av bankernas representanter menade att internetbedrägerier är 

den vanligaste typen av bedrägerier idag.  
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5 Analys och diskussion 

Följande avsnitt kommer att analysera och diskutera den data som samlats in genom att 

jämföra teori i avsnitt 4 (Tidigare forskning) med undersökningen i avsnitt 5 (Empirisk 

undersökning). Analysen kommer att utgå ifrån Figur 1, Kopps (2012) modell om 

produktkunnighet, och med hjälp av den diskuteras ungdomars medvetenhet från olika vinklar 

med hänsyn till de olika datakällor som använts. Data från respektive empiriavsnitt kommer 

att presenteras i samma text, varför den kommer att särskiljas genom att benämnas 

enkätundersökningen, fokusgruppen samt respondenterna från bankerna. 

Kopp (2012 s. 196) definierar i sin modell om produktkunnighet att begreppet innebär en 

förmåga att ”hitta, erhålla, värdera, använda samt kommunicera grundläggande information 

som behövs för att göra lämpliga produktrelaterade beslut.” I denna uppsats har ett försök 

gjorts att ta reda på hur ungdomars medvetenhet ser ut kring användandet av bankverktyg. En 

medvetenhet som här även ses som synonym till kunnighet. Denna medvetenhet påverkas 

enligt Kopp av olika faktorer under rubrikerna: individuella karaktärsdrag, meso-

sammanhang, formella (offentliga) informationsinsatser samt makro-sammanhang. 

Ungdomars medvetenhet kommer att diskuteras utifrån temana korthantering, kodhantering 

och kodval samt internetsäkerhet med hjälp av Kopps rubriker.  

5.1 Korthantering  

Individuella karaktärsdrag: Det som enligt Kopp (2012) kan påverka produktkunnighet när 

det gäller individens egna karaktärsdrag är bland annat en förmåga att se möjliga faror med ett 

visst produktanvändande. Här översätts det till ungdomars förmåga att se säkerhetsrisker i sin 

användning av bankverktyg.  

Till att börja med, kan ungdomars kortanvändning nämnas som exempel. I 

enkätundersökningen som gjordes, framkom det att 24 av 82 personer lånade ut sina kort. En 

deltagare i fokusgruppen lånade ut sitt kort till vänner och familj, och såg ingen risk med det. 

Fokusgruppen såg i allmänhet att det kan finnas en risk med att låna ut kortet, men samtidigt 

ansåg de att sannolikheten att utsättas för bedrägerier är minimal. Vidare var de inte säkra på 

vem ansvaret ligger hos ifall de lånar ut sitt kort och kod till någon, om denne utnyttjar det. 

Osäkerheten kan jämföras med Purutcouglu och Bayraktars (2004) undersökning som pekar 

på att konsumtionsfärdigheter av betydelse bland annat innefattar vad konsumenter kan om 

sina rättigheter och skyldigheter.  

I bankernas allmänna villkor nämns att bankkort skall spärras om de tappas bort (se avsnitt 

5.2 Allmänna villkor). Fokusgruppen blev tillfrågad om de visste vad de skulle göra ifall de 

tappade bort sina kort. Samtliga verkade förstå att de ska spärras, och de kunde även ge 

exempel på hur de ska gå tillväga för att spärra bankkorten.  

Bankernas representanter trodde att ungdomar lånar ut sina kort av bekvämlighetsskäl. 

Swedbank och SEBs representant menade även att ungdomar ser kortet som ett direkt 

substitut för kontanter, och att de inte kan se konsekvenserna av att agera på det sättet. 

Okunskap och ett ”det-händer-inte-mig”-tänk kunde vara en grundläggande orsak till att låna 
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ut kortet enligt samtliga av respondenterna, förutom respondenten från SEB som trodde att 

ungdomar har kunskap men att de inte ser allvaret i att göra det. 

Meso-sammanhang: Andra förklarande orsaker som respondenterna från bankerna tog upp 

till varför ungdomar lånar ut sina kort, var att det kunde bero på grupptyck eller att de känner 

tillit till sina nära. Detta kan jämföras med de sociala normer och utformningen av nätverk 

som Kopp (2012) beskriver, där dessa kan påverka ett socialt ansvarsfullt beteende. 

Fokusgruppen och respondenterna från bankerna menade att ungdomar lånar ut bankkort till 

familj eller vänner, vilket kan kopplas till meso-sammanhanget. Att en deltagare i 

fokusgruppen inte såg en risk med att låna ut sitt kort till sina nära, kan alltså bero på att det 

inte verkar som någonting utanför det ordinära i ens nätverk eller sociala tillvaro. En av 

respondenterna från Swedbank menade att det kan hända att ungdomar växer upp i en familj 

där det är vanligt att föräldrar lånar ut bankkort till sina barn för att de ska handla – och därför 

växer barnen upp med en sådan vana. Schröder och McKinnons (2007) undersökning kan 

eventuellt stödja tankarna om familjers påverkan, eftersom den pekar på att konsumenter har 

lärt sig sina kunskaper om konsumtion i hemmet under sin uppväxt.  

Formella (offentliga) informationsinsatser: Enligt Kopp (2012) kan de offentliga källorna 

till information utgöra vilken förutsättning som konsumenter har att erhålla och använda 

informationen. I samband med att kunder erhåller nya produkter lämnar bankerna ut allmänna 

villkor, som kan anses vara en del av den formella informationsinsatsen. Respondenterna från 

bankerna påpekade dock att de var medvetna om att alla inte läser dem. Respondenten från 

SEB uttryckte det som att de allmänna villkoren bestod av en text som är svår att ta till sig. Ett 

liknande resonemang diskuterades mellan deltagarna i fokusgruppen. Där menade deltagarna 

att de inte läser de allmänna villkoren på grund av att de är skriva med för liten text, är 

avsiktligt krångliga samt innehåller för mycket information. Att inte läsa de allmänna 

villkoren innebär att kunden kan gå miste om viktig information och kunskap. Kunskap kan 

enligt Storbacka och Lehtinen (2000) göra att kunder drar nytta av produkter och tjänster mer 

ingående. Dessutom kan kunder bättre dra nytta av leverantörens kompetenser ifall 

informationen levereras så effektivt som möjligt med hänsyn till relationen.  

Andra informationsinsatser som bankerna har är deras offentliga hemsidor (Swedbank 2013; 

SEB 2013; Handelsbanken 2013 & Nordea 2013). Generell information om samtliga 

produkter, och därmed även kort, finns att tillgå på hemsidorna. Hur frekvent ungdomar 

besöker bankernas hemsidor framkom inte i denna undersökning.  

Makro-sammanhang: Det som Kopp (2012 s.196) benämner som ”externa icke-personliga 

krafter” översätts i denna uppsats som de regler och begränsningar som bankerna har för sina 

produkter och tjänster. När det gäller korthantering framgår det i Tabell 1 att Nordea erbjuder 

sina kunder onlinekort som är svårare att övertrassera från 11 år, medan de övriga bankerna 

har 13 år som åldersgräns. Vid 18 år kan Swedbanks kunder erhålla mer avancerade typer av 

bankkort, medan de övriga bankerna har 16 år som åldersgräns. De mer avancerade korten är 

lättare att övertrassera. Det val som bankerna gjort i sin åldersfördelning kan jämföras med 

Moschis och Churchills (1979) undersökning som indikerar att åldern spelar roll i hur kunniga 

konsumenterna är. Äldre ungdomar kan bättre sköta sin egen ekonomi och konsumera socialt 

önskvärt än de yngre.  
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5.2 Kodhantering och kodval 

Individuella karaktärsdrag: När det gäller koder och kodhantering (samt lösenord) visade 

enkätundersökningen att 28 personer inte hade olika koder till sina bankverktyg och att 13 

personer antecknade sina koder på något sätt. Även i detta fall menade fokusgruppen att det 

kunde bero på att det är bekvämt och enkelt, samt att risken för att utsättas för bedrägerier 

uppfattas minimal. De hade en förståelse för att det är riskabelt att anteckna koder, men 

menade samtidigt att det kan vara användbart att anteckna koden någonstans för att inte 

glömma den. Vidare trodde deltagare i fokusgruppen att det var vanligare att anteckna koder 

än enkätundersökningen påvisade. När det gäller val av koder uttryckte respondenterna från 

bankerna en förståelse för hur ungdomar väljer lösenord, alltså att bekvämlighet kommer före 

säkerhet, eftersom det finns så många koder att hålla reda på i dagens samhälle. 

Enligt Tam et al (2010) är bekvämlighet något som människor tenderar att agera efter istället 

för säkerhet, när det gäller kodval och kodhantering. Att återanvända lösenord eller anteckna 

dem bredvid datorn är exempel på beteenden som människor vet är mindre säkra, men 

bekvämligheten gör att de ändå handlar osäkert.  

Meso-sammanhang: Fokusgruppen menade att deras föräldrar har informerat dem om hur de 

ska hantera sina koder och bankverktyg. Föräldrarnas påverkan är dock inte alltid positiv när 

det gäller lösenordsval. En av respondenterna från Swedbank påpekar att föräldrar ibland ger 

sina barn mindre säkra förslag när de väljer lösenord. Sociala nätverk kan påverka hur 

kunniga konsumenter är, särskilt om kunskaper inte finns i nätverket. Enligt Schröder och 

McKinnon (2007) finns en medvetenhet hos konsumenter att familjer inte alltid kan bistå med 

den kunskap som behövs. I fokusgruppen framkom dock inte om deltagarnas föräldrar ger 

information som följer bankernas riktlinjer om kodhantering.  

Formella (offentliga) informationsinsatser: De allmänna villkor som finns på storbankernas 

hemsidor, innehåller vägledning till en säker kodhantering. Enligt villkoren ska koden 

exempelvis inte avslöjas för någon, innehålla personliga referenser eller vara för enkel 

(Swedbank 2013; SEB 2013; Handelsbanken 2013 & Nordea 2013). Liknande generella råd 

ges till kunderna av bankerna i de fall de ska välja kod på bankkontor.  

Makro-sammanhang: Respondenterna från bankerna berättade under intervjuerna att de har 

olika förutsättningar för kunder att välja sina koder. Swedbank har möjlighet för kunder att 

välja samtliga koder, SEB och Handelsbanken erbjuder möjlighet att välja vissa koder och 

Nordea erbjuder ingen möjlighet till detta. Lösenordshantering påverkas enligt Tam et al 

(2010) av bekvämlighet där osäkert beteende kan bli en följd då internetanvändare ska välja 

kod. Exempelvis väljer internetanvändare enklare koder eller antecknar dem.  

5.3 Internetsäkerhet 

Individuella karaktärsdrag: I enkätundersökningen framkom att 12 personer inte visste om 

de hade en personlig bankdosa eller inte. Huruvida bankdosan är personlig eller inte, påverkar 

om den går att låna ut till någon annan utan att utsättas för att någon kommer åt ens personliga 

information. En person i enkätundersökningen lånade ut sin dosa, men visste inte om ifall den 

är personlig eller inte. Två personer lånade ut dosan trots att de är medvetna om att den är 
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personlig. Anledningen till varför de valde att låna ut den, och till vem, framkommer däremot 

inte i enkätundersökningen. 

Internetbedrägerier är enligt Bamrara och Singh (2010) en snabbt ökande trend, och 

bedragarna inriktar sig på olika typer av elektroniska transaktioner som involverar kreditkort 

eller monetära överföringar. Ett misstag från kunders sida kan leda till finansiell förlust, 

varför kunder kan följa några råd för att minimera sin egen risk att utsättas för bedrägerier. 

Bland annat kan kunder försöka vara medvetna om att bedragare ofta använder sig av kända 

varumärken när de skickar falsk e-mail för att fiska efter personlig information, kontonummer 

och lösenord. Kunder borde inte heller följa länkar som bifogas i e-mail.  

I och med att bedragare kan använda sig av kända varumärken, blev ungdomarna i 

enkätundersökningen tillfrågade om mail i samband med bankens varumärke. Personerna i 

enkätundersökningen verkade överlag inte tro att banker mailar dem för att ta reda på 

personlig information, och om de skulle få mail av den typen verkade de flesta ana oråd. De 

valde då att ignorera mailet eller att ta kontakt med banken. 16 personer svarade dock att de 

skulle göra det de blev ombedda att göra i mailet, men det framgick däremot inte om de skulle 

lämna ut personlig information. I fokusgruppen menade deltagarna att banker inte mailar dem, 

samt att de inte skulle ge ut någon personlig information. Det var dock en deltagare som 

menade att det finns länkar i mailen som kan följas för att se om mailet är äkta, och att han 

skulle följa en sådan länk om han fick mail från banken. Detta agerande är något som enligt 

Bamrara och Singh (2010) inte rekommenderas.  

Vad gäller kunskaper om bedrägerier i övrigt, framkom i enkätundersökningen att de flesta 

har hört talas om internetbedrägerier. 15 personer kunde däremot inte beskriva hur sådana går 

till medan 58 personer kunde ge rimliga exempel. I fokusgruppen kunde ingen av deltagarna 

direkt svara på hur internetbedrägerier går till.  

Enligt Bamrara och Singh (2010) borde kunder vara medvetna om att bedragare kan fiska 

efter bland annat kontonummer. I enkätundersökningen blev personerna tillfrågade om 

huruvida de lånade ut sitt kontonummer, men frågan innefattade inte i vilket sammanhang 

som kontonummer lånas ut. Av de 82 som svarade på enkäten, var det 15 personer som lånade 

ut sitt kontonummer. I fokusgruppen verkade det finnas en allmän uppfattning att det inte 

finns någon risk med att låna ut sitt kontonummer, och att det i sådant fall endast lämnas ut till 

arbetsgivare eller nära bekanta. Respondenten från SEB trodde att ungdomar lämnar ut 

kontonumret för att de inte kan se någon säkerhetsrisk med handlingen. En intressant aspekt 

är att några av respondenterna från bankerna inte heller såg någon risk med att lämna ut sitt 

kontonummer.  

Även Facebook diskuterades i fokusgruppen, och deltagarna menade att de inte kunde se 

någon risk med att någon annan får tillgång till deras Facebook-konto utöver risken att bli 

gjorda till åtlöje. Deltagarna nämnde även att det ofta händer att elever på deras skola 

glömmer att logga ut från sina Facebook-konton. Samtliga deltagare hade också Facebook på 

mobiltelefonen, och ingen hade knapplås på sin mobiltelefon. Enligt Jagatic et al (2007) är det 

relativt enkelt och effektivt för bedragare att använda sig av information postat i sociala media 

för sina bedrägerier. Bamrara och Singh (2010) påpekar även att risken för bedrägerier kan 

minimeras om internetanvändare ser till att logga ut från sina konton på internet. 
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Övervägande delen av personerna som svarat på enkätundersökningen har virusskydd på sina 

datorer som de använder hemma, men det framkom att de som hade datorer av märket 

Macintosh inte ansåg att antivirusprogram behövs. I fokusgruppen hade två deltagare ett 

fungerande antivirusprogram, en deltagares antivirusprogram hade gått ut och en hade en 

dator av märket Macintosh och ansåg sig därför inte behöva det. Dolecheck (1993) gör ingen 

skillnad mellan tillverkare när råd ges om hur datorer bör skyddas för att undvika datorvirus. 

Det gör inte heller bankerna på sina hemsidor (Swedbank 2013; SEB 2013; Handelsbanken 

2013 & Nordea 2013). Ingen av deltagarna i fokusgruppen trodde att de blivit informerade om 

att de borde ha ett antivirusprogram i mötet med bankpersonalen. De trodde att det kan bero 

på att antivirusprogram ses som en självklarhet idag.  

Meso-sammanhang: Inte tillämplig utifrån denna undersökning.  

Formella (offentliga) informationsinsatser: Respondenterna från bankerna menade att de 

inte aktivt informerar kunderna om antivirusskydd, bortsett från en av respondenterna från 

Swedbank. Däremot menade respondenterna att de har ansvar att ge ut grundläggande 

information som allmänna villkor och ett ”säkerhetstänk”. Respondenterna från SEB och 

Nordea nämnde även att de tyckte att kunder också har ett ansvar att ta reda på den 

säkerhetsinformation som behövs. Storbankernas hemsidor innehåller även information om 

säkerhetsåtgärder som kan vidtas i förebyggande syfte (Swedbank 2013; SEB 2013; 

Handelsbanken 2013 & Nordea 2013). 

Makro-sammanhang: Proença et al (2010) menar att teknologi har fått en allt större roll 

inom bankindustrin. Enligt Moore et al (2009) har världen inte riktigt hunnit med i 

utvecklingen vad gäller internetbrott. Respondenten från SEB nämnde att bedragare ständigt 

hittar nya vägar, och att bankrånen i Sverige har minskat medan internetbedrägerierna ökat i 

och med att det skett en förändring i teknologin i samhället. Huruvida det påverkar 

ungdomarnas medvetenhet eller inte, kan denna undersökning inte konstatera.  

Som framgår i Tabell 1, har storbankernas kunder olika möjlighet att bland annat föra över 

pengar till andra mottagare och banker. Kunder får möjlighet att föra över pengar till andra 

banker och mottagare från 18 år hos Swedbank och SEB, från 16 år hos Handelsbanken och 

11 år hos Nordea. Problem som kan uppstå med denna möjlighet är exempelvis att bedragare 

förleder kunder till att låna ut en dosa som är personlig eller att göra en överföring från sitt 

eget konto till bedragarens. Tabell 1 visar att kunder kan komma åt personlig information i sin 

internetbank från 11 år hos Nordea, 13 år hos Swedbank och Handelsbanken samt först vid 18 

år hos SEB. Information som kontonummer, personnummer och kortnummer är något som 

bedragare enligt Moore et al (2010) fiskar fram och utnyttjar.  

5.4 Produktkunnighet? 

Enligt Moschis och Churchill (1979) kan den kognitiva utvecklingen hos ungdomar påverka 

deras beteende som konsument, där äldre ungdomar kan vara kunnigare än yngre. 

Respondenten från Nordea antydde att kunnighet kommer med åldern. Respondenterna från 

bankerna hade olika uppfattning om ungdomars generella kunskaper. Vissa menade att 

ungdomar har en medvetenhet kring säkerhetsrisker men ändå hanterar bankverktyg på ett 

osäkert sätt till följd av bekvämlighet eller godtrogenhet. Andra menade att det varierar 
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mycket från ungdom till ungdom. Purutcouglu och Bayraktar (2004) anser att det generellt 

finns ett behov av konsumentlära hos ungdomar, åtminstone i åldrarna 15-16. I fokusgruppen 

ansåg deltagarna att ungdomar skulle behöva mer kunskaper och mer information.  

Enligt Kopp (2012) finns olika faktorer som påverkar produktkunnigheten. Åldern och den 

kognitiva utvecklingen skulle kunna ses som ett av de individuella karaktärsdragen. I samtal 

med respondenterna från bankerna framkom även en annan intressant aspekt som skulle 

kunna härledas till det som Kopp kallar meso-sammanhanget, nämligen ungdomars familj. 

Vid flera tillfällen har respondenterna från bankerna nämnt att familjer på olika sätt kan 

påverka sina barn. Exempelvis framkom att korthanteringen i hemmet kan påverka hur 

ungdomar tänker när det gäller deras kort. Det finns även stöd för familjers påverkan hos 

bland annat Moschis (1985) som menar att föräldrar spelar en viktig roll i socialiseringen av 

sina barn till kunniga konsumenter. Föräldrar kan bli en bidragande orsak till hur barn lär sig 

att fatta rationella beslut i konsumtionsavseende. Även grupptryck nämndes av 

respondenterna från bankerna som orsak till varför ungdomar lånar ut kort, något som också 

är del av meso-sammanhanget. 
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6 Slutsats 

Utgångspunkten för denna studie var problemformuleringen: Vilken medvetenhet om 

säkerhetsrisker har ungdomar vid användandet av bankverktyg? I följande avsnitt redovisas 

vad undersökningen resulterade i för svar. 

En stor del, nämligen 60 av 82 personer i enkätundersökningen stred mot någon av bankers 

riktlinjer med hänsyn till säkerhetsrisker. Detta kan tyda på att det krävs mer kunskaper hos 

ungdomar, men det kan även finnas andra bakomliggande orsaker. När det gäller 

korthantering var det en relativt stor andel som lånade ut sitt kort, nämligen 24 av 82 

ungdomar. Det är ett beteende som enligt de allmänna villkoren och bankernas 

rekommendationer inte är säkert (se 5.2 Allmänna villkor). Deltagarna i fokusgruppen 

menade att risken att någonting ska hända när de lånar ut kort uppfattas som minimal. Det 

fanns dock en insikt om att det kan finnas en risk med att låna ut kortet. Vid jämförelse med 

Kopps (2012) modell kan detta ses som att ungdomar inte är fullständigt kunniga om 

produkter. Kopp menar bland annat att produktkunnighet innebär att en person kan värdera 

och använda grundläggande information som behövs för att fatta lämpliga produktrelaterade 

beslut. Visserligen förstår ungdomarna att det finns en risk med att låna ut sina kort, men 

samtidigt ser de inte riktigt farorna med det eller väljer att bortse från dem.  

Vidare var deltagarna i fokusgruppen inte säkra på vem ansvaret ligger hos om de lånat ut 

sina kort och på grund av detta blir bedragna. De verkade med andra ord osäkra på sina 

rättigheter och skyldigheter i detta sammanhang. Däremot kunde deltagarna i fokusgruppen 

förstå att de skulle spärra sina bankkort om de tappar bort dem, samt hur, trots att de inte läst 

de allmänna villkoren. Något som indikerar att det finns medvetenhet om det egna ansvaret i 

det fall korten skulle försvinna.  

Däremot finns det andra aspekter i de allmänna villkoren som ungdomar inte verkade helt 

kunniga om. Bland annat står det i allmänna villkoren att koder som väljs inte ska ha samband 

med kunders person-, kort- eller telefonnummer eller annat som kan spåras till kunderna (se 

5.2 Allmänna villkor). I fokusgruppen var det flera deltagare som använde personliga 

referenser vid val av kod för att enklare komma ihåg den. Detta beteende skulle kunna ses 

som att ungdomarna inte är tillräckligt medvetna om säkerhetsrisker vid val av kod, eftersom 

att när personliga referenser används kan koden i sig kategoriseras som mindre bra.  

Respondenterna från bankerna verkade medvetna om att kunder inte alltid läser de allmänna 

villkoren, och deltagarna i fokusgruppen bekräftade även att de inte brukar läsa dem. De 

allmänna villkoren är kanske därför inte den bästa kanalen för att nå ut till ungdomarna med 

viktig information. Ungdomarna verkar behöva kunskapen som de allmänna villkoren ger, 

men tar inte del av den eftersom att de uppfattar informationen krånglig.  

Kodvalen som ungdomar gör behöver inte vara ett resultat av en bristande medvetenhet. I 

stället kan ungdomarnas beteende ha flera orsaker som gör att det snarare handlar om andra 

faktorer såsom grupptryck eller familjens påverkan. Enligt respondenterna från bankerna kan 

orsaker till ungdomarnas beteende handla om okunskap, att de tror att bedrägerier endast 

händer andra eller att de inte ser allvaret i situationen. Om de har kunskap men ändå bortser 

från riskerna av en eller annan anledning kan deras kunnighet om bankens produkter ändå 
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värderas som att de inte har den kunskap de behöver. Detta eftersom att ungdomarna i sådant 

fall inte ser de faror som finns med deras beteende eller värderar dem på ett sätt som gör att de 

inte agerar efter bankernas riktlinjer.  

Ett ytterligare tema i undersökningen var internetsäkerhet, där bland annat bedrägerier togs 

upp. I enkätundersökningen var det 15 personer som inte kunde beskriva hur 

internetbedrägerier går till och i fokusgruppen visste ingen hur de utförs. Att inte veta hur 

bedrägerier går till kan ses som en brist i produktkunnigheten. Det kan bland annat leda till att 

personer följer länkar som kan göra att ens dator infiltreras med skadlig mjukvara eller 

trojaner med mera. En deltagare i fokusgruppen uppgav att han skulle följa en länk han får i 

ett mail som han tror är från banken, vilket tyder på att han inte agerar efter bankers riktlinjer 

samt inte värderar grundläggande information för att fatta ett lämpligt produktrelaterat beslut.  

Den allmänna uppfattningen från respondenterna från bankerna om ungdomars kunnighet är 

blandad. Vissa menade att ungdomar har en medvetenhet kring säkerhetsrisker, och att de 

ändå hanterar bankverktyg på ett osäkert sätt eftersom att de är bekväma eller godtrogna. 

Andra hävdade att det varierar från ungdom till ungdom. I fokusgruppen framförde 

ungdomarna själva att de skulle behöva mer kunskaper.  

Generellt visade enkätundersökningen att ungdomar har en grundmedvetenhet inom vissa 

områden, men att de inte alltid agerar efter bankers riktlinjer. Detta betyder inte nödvändigtvis 

att de är omedvetna om riskerna, men kan vara ett tecken på det. I fokusgruppen fanns en 

större möjlighet att ta reda på hur ungdomarna faktiskt tänkte när de exempelvis diskuterade 

bedrägerier, och detta indikerade att de inte har den medvetenhet som de skulle behöva för att 

undgå att bli bedragna. 

Sammantaget verkar ungdomar behöva ytterligare kunskaper inom vissa områden, särskilt 

inom internetsäkerhet. Ungdomarnas osäkra kort- och kodhantering kan handla om att de inte 

är kunniga, men det kan lika gärna innebära att de väljer att se på riskerna som minimala trots 

att de vet vad som kan hända. 

6.1 Kritisk granskning 

Undersökningen skulle ha kunnat innefatta fler personer i både enkätundersökningen och 

fokusgruppen, alternativt ytterligare en fokusgrupp som kompletterade den första. Dessutom 

hade fokusguppen kanske gynnats av ett slumpmässigt urval, för att i större mån undvika 

felvisande resultat. Enkätundersökningen kunde också ha breddats till att innefatta fler skolor, 

men även åldrar för att få en tydligare bild av ungdomars kunskaper och medvetenhet. 

När det gäller enkätundersökningen kan det vara möjligt att frågeformuleringen gav bortfall i 

undersökningen, då vissa svar blev svårtydda. Exempelvis blev personerna ombedda att 

förklara hur internetbedrägerier går till i ”korta drag”, vilket gjorde att svar som ”man lurar 

folk på pengar” erhölls. Ett svar av denna typ är svårtolkat eftersom det inte framgår om 

personer vet hur bedrägerierna faktiskt går till mer än att någon lurar någon annan. Därmed är 

en medvetenhet kring bedrägerier svår att avgöra. Dessutom gav en del enkäter indikationer 

på att personerna blandade ihop meddelanden från banken i sin internetbank med sin privata 

mail. 
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I fokusgruppen och i intervjuerna med bankerna fanns en tidsbegränsning, varför vissa ämnen 

inte hann diskuteras. Därför kunde det ha varit av betydelse att ha med ytterligare frågor som i 

detta fall uteslöts. 

Ytterligare en aspekt som kan vara av vikt är att vi som författat denna uppsats och gjort 

undersökningen båda jobbar på bank, varför vi trots strävan att vara objektiva ändå kan ha 

färgats av förutfattade meningar som kommit av tidigare erfarenheter. Dessutom kan personer 

som deltagit i enkätundersökningen och fokusgruppen ha känt igen oss om de besökt 

bankkontoret någon gång, på samma sätt kan respondenterna från bankerna ha känt igen oss. 

Som följd kan samtliga medverkandes svar ha påverkats, eftersom de kanske svarat på ett sätt 

som de trodde var önskvärt för oss.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning i större skala, som även innefattar 

större städer. I fokusgruppen framkom att ungdomar ansåg att ett ”det-händer-inte-mig”-tänk 

är ett fenomen på Gotland som beror på att det är ett litet samhälle. Skulle det se annorlunda 

ut i en större stad? Förekommer det mer bedrägerier där? Kräver det en större medvetenhet 

hos ungdomar? 

Vidare kan det även vara av intresse att ta med fler banker i undersökningen, än bara de fyra 

storbankerna. På Gotland finns även LF och Sparbanken Gotland, medan det i övriga Sverige 

finns ännu fler banker att tillgå.  

En ny tjänst som bankerna utvecklat som inte undersökts i denna uppsats är Swish – en tjänst 

som möjliggör för kunden att föra över pengar via mobilnumret mellan olika banker i realtid. 

Hur kan detta bankverktyg påverka ungdomars medvetenhet och kunskap?  

I denna undersökning verkade det som att ungdomar inte är tillräckligt medvetna i alla 

anseenden, och att det kan finnas en informationsbrist från flera håll. Frågan kan därför ställas 

vem som borde ge dem den informationen? Skolor? Familj? Banker? Ungdomar själva? 

Slutligen kan det även vara intressant att undersöka äldre personers medvetenhet och kunskap, 

för att se om den utvecklas med åldern. Exempelvis kan olika åldersgrupper jämföras. 
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Bilagor 

Enkät 

Hej! 

Vi är två studenter på högskolan på Gotland som skriver en uppsats om ungdomar och deras syn på 

säkerhet när de använder bankers olika produkter. Vi är tacksamma för att vi får låna några minuter 

av din tid, eftersom att din insats är viktig i vårt arbete som vi skriver nu under våren. 

Undersökningen kommer att behandlas helt anonymt. 

 

Inledande frågor 

 

1. Vad har du för ålder? Svara i antal år, t.ex. 18. 

Svar:  

 

2. Vem bor du med? T.ex. Själv(själv är du också om du är inneboende), med föräldrar, med 

sambo etc. 

Svar:  

 

3. Vem sköter hushållsekonomin hemma hos dig? Med hushållsekonomin avses t.ex. betala 

räkningar, handla mat, bestämma över pengar. Tala gärna om ifall olika personer sköter 

olika saker, och vilka som i så fall gör vad. 

Svar:  

 

 

Här följer lite frågor om hur du tänker kring ”säkerhet och bank”.  

 

4. Vad har du för bank/banker? Ringa in det du har.  

Nordea 

Swedbank (även Sparbankerna) 

Handelsbanken 

SEB 

Annan bank 

Vet ej 
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5. Vilka har du av följande bankverktyg? Med begreppet ”bankverktyg” menar vi olika 

produkter som banker erbjuder sina kunder t.ex.bankkort. Markera nedan det som du har. 

Bankkonto.    ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej                                     
(t.ex. sparkonto, lönekonto) 

Bankkort/ betalkort.  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

Kod till bankkort.  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

Telefonbank.  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
(Dit man ringer för att ex.  
få reda på saldo och överföra pengar.) 

Kod till telefonbank.  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

Mobilbank.   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

(Dvs. någon typ av ”app”.) 

Kod till mobilbank.   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

Internetbank.  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

Inloggningskod till internetbank. ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

(Kräver ingen dosa) 

Bankdosa.        ☐Ja                  ☐Nej               ☐Vet ej  

Kod till bankdosa.  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 

 

6. Vart förvarar du dina bankverktyg? Skriv bredvid respektive bankverktyg.  

Ex. ”Bankkort. Svar: I plånboken. ” 

Kontonummer. (Om du har detta uppskrivet)   Svar:    

Bankkort.    Svar:    

Kod till bankkort.    Svar:   

Kod till telefonbank.    Svar:    

Kod till mobilbank.    Svar:   

Kod till internetbank.   Svar:    

Bankdosa.                         Svar:    

Kod till bankdosa.                              Svar:    
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Här följer frågor om hur du använder dina bankverktyg.  

 

7. Händer det att du lånar ut något/några av dina bankverktyg till någon annan? 

☐Ja                                                                                                                                                                                                                                                                         

☐Nej                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8. Vilka bankverktyg lånar/lämnar du i sådant fall ut? 

☐Kontonummer                 

☐Bankkort                                                                                                                                                                                                                          

☐Kod till telefonbank                                                                                                                                                                                      

☐Kod till mobilbanken                                                                                                                                                     

☐Bankdosa                                                                                                                                                                                                             

☐Kod till bankdosa               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

9. När det gäller dina bankverktyg, har du olika koder till alla bankverktyg? 

☐Ja                                                                                                            

☐Nej 

 

 

10. Hur kommer du ihåg dina koder till bankverktygen? 

Svar:  

 

 

11. Om du har en bankdosa – är den personlig? Dvs. Kan någon annan använda din dosa till sina 

egna bankärenden? 

☐ Ja den är personlig.                                                                                                                                                               

☐ Nej den är inte personlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

☐Vet ej. 
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Här följer några frågor om dina internetvanor, och hur du tänker kring säkerhet på internet.  

 

12. Händer det att banken mailar dig? 

☐ Ja                                 

☐Nej                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

13. Vad mailar banken i sådant fall om? 

Svar:  

 

 

14. Om banken mailar dig, vad gör du då? (Om du svarar annat, vänligen ange vad på raden 

nedanför) 

☐Svarar. 

☐Gör det jag blir ombedd att göra i mailet. 

☐Ignorerar mailet. 

☐Annat, nämligen_______________________________________ 

 

15. Har du hört talas om internetbedrägerier, till exempel facebook-bedrägerier, mail-

bedrägerier etc? 

☐ Ja                                                                                                                                                               

☐ Nej 

 

16. Hur tror du att internetbedrägerier sker? Beskriv gärna hur du tror att sådana går till, i korta 

drag.  

Svar:  

 

17. Har den dator som du använder hemma ett antivirusprogram? 

☐Ja  ☐Nej ☐Vet ej 

 

Ett stort tack för din medverkan i denna undersökning. Du är till stor hjälp för oss! 

Mvh Taru Särkiniemi och Emma Eldnor 
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Fokusgruppfrågor 

1. I enkätundersökningen som vi genomförde framkom att 13 av 60 personer inte 

förvarar sina bankverktyg på ett säkert sätt, exempelvis har de: 

- Koder uppskrivet i almanackan 

- bankdosa i väskan 

- Kod till bankkort och bankdosa i ett dokument på datorn 

- Koder uppskrivna i mobilen 

- Bankkort samt kod i plånboken 

- Vet inte vart bankverktygen är. 

       Vad kan det bero på och ser ni några risker med det? 

 

2. Händer det att ni lånar ut något/några av era bankverktyg till någon annan?  

 

3. I vår enkätundersökning framkom att 15 av 82 personer lånar ut sitt kontonummer 

samt att 24 av 82 lånar ut sitt bankkort. I vilka situationer tror ni att man lånar ut 

dosor, kort, kontonummer? Ser ni någon risk med att låna/lämna ut dessa? 

 

4. Vad gör ni om ni tappar bort ert bankkort? 

 

5. Vad gör ni om ni tappar bort någon av era koder till exempelvis kort eller 

internetbank? 

 

6. När det gäller era bankverktyg, har ni olika koder till alla bankverktyg? 

 

7. I vår enkätundersökning framkom att 28 av 82 personer inte har olika koder till sina 

bankverktyg. Vad tror ni att det beror på? Ser ni några risker med det? 

 

8. Då ni själva har möjlighet att välja koder till exempelvis bankverktyg, hur hittar ni då 

på era koder? 
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9. Hur kommer ni ihåg era koder till bankverktygen?  

 

10. I vår enkätundersökning framkom att 13 av 82 personer antecknar koder (även om de 

ibland kan vara antecknade på ett säkert sätt) Ser ni någon risk med att anteckna 

koder? 

 

11. Händer det att banken mailar er? Vad mailar banken i sådant fall om? 

 

12. Om banken mailar er, vad gör ni då? 

 

13. Hur tror ni att internetbedrägerier såsom facebook-bedrägerier, mail-bedrägerier etc. 

sker? 

 

14. Hur använder ni facebook? (Socialt, för att spela spel etc.) 

 

15. Loggar ni ut från facebook när ni inte använder det? 

 

16. Använder ni facebook via dator/telefon? 

 

17. Banker brukar vilja att kunder har antivirusprogram på sina datorer. Är det något som 

ni tror att ungdomar tänker på? Har banken nämnt det för er? 

 

18. Tycker ni att ni fått den information ni behöver från banken om ni varit inne på 

bankkontor? 

 

19. De allmänna villkor man får när man öppnar upp en ny tjänst, har ni läst dem? 
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Intervjufrågor bankpersonal 

1. Det finns väldigt mycket som en kund bör känna till vad gäller produkter, tjänster och 

hur de ska användas. När ni ger ut en ny tjänst eller produkt vad säger ni till kunden 

då? Vad informerar ni om? 

 

2. Vi har gjort en enkätundersökning och en fokusgrupp. I fokusgruppen kom det fram 

att ungdomar tycker att de inte har tillräcklig kunskap om hur man ska hantera sina 

koder samt andra allmänna kunskaper. Vad tror du att det beror på?  

 

3. I vår enkätundersökning framkom att 24 av 82 personer lånar ut sitt bankkort. Vad tror 

du att det kan bero på och i vilka situationer tror du att ungdomar lånar ut sina kort? 

Tror du att ungdomar är medvetna om risken som finns när man lånar ut sitt bankkort? 

Eller handlar det om ett ”det händer inte mig”-tänk? Något annat? 

 

4. I vår undersökning har 28 av 82 ungdomar inte olika koder till sina bankverktyg 

(bankkort, telefonbank, internetbank m.m.). Vad tänker du kring det? 

 

5. I vår fokusgrupp framkom det att ungdomar väljer bekvämlighet framför säkerhet när 

de väljer koder samt att de inte tror att någonting riskfyllt ska hända dem. Vad har du 

fått för uppfattning om hur ungdomar tänker kring lösenordsval? Brukar ni ge era 

kunder några råd när de ska välja kod? 

 

6. I vår undersökning har vi uppfattat följande sätt att hantera koder: 

- Personliga referenser i koden (datum, födelseår, familjemedlemmar, namn) 

- Antecknar koden 

- Använder en kod man lärt sig för länge sen och som används till fler saker.  

Vad tänker du kring det? Är det säkert/osäkert? 

 

7. Om era kunder blir utsatta för bedrägerier, vilken ålder handlar det oftast om? Vilken 

typ av bedrägerier? Vad beror bedrägerierna på? 

 

8. Uppmanar ni era kunder att använda antivirusprogram?  

 

9. I vår fokusgrupp framkom det att ungdomar inte ser någon direkt risk med att lämna ut 

sitt kontonummer, vad tror du att det beror på? Ser du någon risk med det? 
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10. Vad tänker ni att kunderna kan/ borde ta reda på själv samt vad tycker du att ni som 

bank borde informera om? (bedrägerier, säkerhetsrisker, kodhantering) 

 

11. Vad är din allmänna uppfattning av ungdomars kunskap om säkerhetsrisker vid 

användandet av bankprodukter och tjänster? 

 

 


