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SAMMANFATTNING  

Syftet med uppsatsen har varit att få djupare förståelse för hur en räntefri bank arbetar och 

finansieras. Men även för att se vad skillnaden i kostnad blir med ett lån från den räntefria 

systemet JAK Medlemsbank i jämförelse med ett vanligt banklån. Studien utgick från en 

kvalitativ ansats. Vi använde oss av intervjuer som informationshämtande metod för att få 

djupare förståelse och kunskap för både JAK Medlemsbank och dess medlemmar. Den 

kvalitativa ansatsen gav oss också möjligheten att ta del av medlemmarnas uppfattning av ett 

räntefritt system och syn på räntan. Resultatet visade att stora lån blir opraktiska på JAK 

Medlemsbank då de månatliga utbetalningarna blir nästan dubbelt så höga, vilket många inte 

troligen klarar av att betala. Resultatet visade även att JAK Medlemsbank inte enbart 

finansieras av medlemsavgiften utan även av den ränta som de får från statsobligationer. 

Vilket tyckas vara rätt så paradoxalt, då syftet med JAK Medlemsbank är att motverka räntan.  



!

ABSTRACT 

The purpose of this essay has been to get a deeper understanding of how a interest free bank 

works and gets financed. We also wanted to see the difference in the cost for a interest free 

loan compared to a traditional bank loan. The study was based on a qualitative approach. We 

used interviews as information retrieval method to get a deeper understanding and knowledge 

of both the JAK Members Bank and its members. The qualitative approach also gave us the 

opportunity to take part of the bank members perception of an interest-free system and their 

view on interest rates. The results showed that large loans becomes impractical at JAK 

Members Bank when the monthly payments almost was twice as high, which many are not 

likely able to pay. The results also showed that JAK Members Bank is not solely funded by 

membership fees, but also on the interest they receive from government bonds. Which could 

seem quite paradoxical, since the purpose of JAK Members Bank is to counteract the interest.
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Vi vill börja med att tacka våra familjer som har stöttat oss och stått vid vår sida under vår 
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1.0 INLEDNING 

Detta kapitel redogör för bakgrund och problemdiskussion kring ämnesvalet. Därefter 

beskrivs forskningens undersökningsfrågor, syfte samt avgränsningar. 

1.1 BAKGRUND   

Den ursprungliga marknaden uppstod genom att människor möttes inom ett viss geografiskt 

område och bytte varor med varandra (Persson, Söderberg, Thalberg & Tufvesson 2012). Det 

här utvecklades sedan genom ett penningsystem som förenklade värderingen av olika varor 

och arbetsåtgång (Siven 2012).  

Den finansiella marknaden fungerar ungefär som en vanlig marknad, skillnaden är dock att 

man istället för att köpa och sälja varor, köper och säljer man kapital. Priset på kredit och 

avkastningen på kapital kallas för ränta (Henrekson & Söderberg, 2012). Ränta har funnits i 

vårt samhälle väldigt länge. Redan i nya testamentet talas det om sparräntor hos banker vilket 

påvisar att räntor fanns redan då. 

 “Då borde du också hava satt in mina penningar i en bank, så att jag hade fått igen mitt med 

ränta, när jag kom hem” (Matt 25:27). 

Idag är bankerna väletablerade institutioner som många tar för givna. 2010 stod bankerna för 

39 % av den totala balansomslutningen på den finansiella marknaden som i sin tur står för 

hela 4,3 % av Sveriges BNP, det vill säga 4,3 % av Sveriges samlade produktion (Den 

svenska finansmarknaden 2011). Det innebär att den finansiella marknaden har en väldigt stor 

påverkan på ekonomin och välfärden i Sverige.  

Lagbokens definition av ränta: 

”Inom skatterätten avses med ränta en kostnad för en kredit, dvs. det belopp låntagaren 

betalar till långivaren utöver kapitalbeloppet som ersättning för lånet” (MD 2009:13) 

Däremot definierar JAK Medlemsbank ränta så här: 

”Som ränta betraktar vi all betalning för lån (in- och utlåning) utöver vad som motsvarar de 

verkliga och skäliga kostnader som låneverksamheten medför för långivaren” 

 (JAK Medlemsbank 2007) 
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1.1.2 LÅNEKOSTNAD 

Som medlem i JAK Medlemsbank kan man få låna utan att betala ränta. Däremot tas en så 

kallad lånekostnad som avgift för att täcka bland annat kreditrisk och 

administrationskostnader (JAK Medlemsbank 2012e).  Förutom en lånekostnad krävs att man 

startar ett bundet sparande. Beräkningen på hur mycket man får ut i lån påverkas av hur 

mycket man tidigare sparat och hur stort sparande man binder. Ju mer du har sparat i JAK 

Medlemsbank desto mindre måste du binda upp i det bundna sparandet när du ska göra ett 

nytt lån. Detta anser JAK är positivt för medlemmen (JAK Medlemsbank 2012e). 

1.2 PROBLEMBAKGRUND  

JAK Medlemsbank är den enda räntefria bank i Sverige och bildades 1965, då kallades den 

för Jord Arbete Kapital - riksförening. Idén kommer från grannlandet Danmark, där den 

bildades redan 1931 (JAK Medlemsbank 2012a). Med en räntefri bank menas att man varken 

erhåller ränta på sitt sparande eller betalar ränta när man lånar (JAK Medlemsbank 2012b). 

JAK Medlemsbank anser att det blir ett rättvisare system utan ränta, där inga medlemmar 

tjänar på varandras lån. Banken ägs och styrs av sina medlemmar som en kooperativ bank och 

är till för medlemmarnas nytta och inte för att vinstmaximera (JAK Medlemsbank 2012b). 

JAK Medlemsbank menar att organisationen är demokratisk då alla medlemmar har rätt att 

rösta på föreningsstämman, vilket är den högst beslutande organen (JAK Medlemsbank 

2012c). I år har banken 38 790 medlemmar (JAK Medlemsbank 2012d ). 

Banken består av olika lokalavdelningar som i sin tur består av medlemmar som arbetar 

ideellt för att sprida JAK Medlemsbanks kärnidé om räntefria banksystem (JAK 

Medlemsbank 2012b). Huvudkontoret är stationerat i Skövde (JAK Medlemsbank 2012e). 

Man kan välja en bank för att den ligger nära och är bekvämt.  Ibland är det ekonomiska 

faktorer som driver oss till vissa val i livet. Här är det intressant att undersöka ifall det finns 

och i sådant fall vilka faktorer det är som utgör kundens val av en räntefri bank.  
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1.2.1 JAK MEDLEMSBANKS VÄRDEGRUND 

Förutsättningarna för de etiska värderingarna finns förskrivna i bankens reglemente och består 

av olika delar.  

Helhetssyn handlar om deras syn på människor och hur de ska bete sig mot varandra. 

Människor ska vara solidariska och inte använda sig av själviska vinstmaximerande motiv 

utan ska sträva efter kollektiv nytta som bygger på etiska grunder. JAK Medlemsbank ser på 

långsiktighet som något som ger gemensam utveckling, där de även tror på jämlikhet och 

frihet. 

Ekologin menar att en konstant tillväxt inte är lika viktigt som att bevara ekosystemet. Med 

räntefri finansiering bidrar man till att investeringarna blir hållbar till skillnad från 

finansiering med ränta som enligt JAK har en negativ inverkan på jordens resurser.  

Precis som i helhetssyn handlar demokratin om hur människor ska ses som likvärdiga. Allas 

åsikter ska tas i beaktning och alla ska ha rätt till samma information. 

Under lokalt och globalt menar JAK Medlemsbank, för att uppnå en sund globalisering ska 

man först och främst fokusera på den inhemska ekonomin.   

Med ekonomisk frigörelse menas att pengar ska underlätta bytet av varor och tjänster och det 

ska vara räntefritt. JAK menar även att räntan ökar de skuldsatta bolagens kostnader vilket 

gör att konsumenterna får betala ett högre pris.  

Under rättvisa framgår att de ser ränta som något skadligt. De vill inte att man ska tjäna 

pengar på pengar. De påstår att räntesystemet på något sätt har en Robin Hood- liknande 

effekt fast tvärtom, att de fattigas pengar överförs till de rika. De menar att systemet som det 

ser ut idag är orättvist och främjar samhällsklyftor istället för att motverka dessa (JAK 

Medlemsbank 2007). 
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1.2.2 PROBLEMFORMULERING 

Traditionella banker tar ränta vid utlåning och ger ränta vid sparande. JAK Medlemsbank 

varken ger eller tar ränta. Istället för ränta som tas i traditionella banker så tar JAK 

Medlemsbank emot lånekostnad vid utlåning. Varför ska en kund välja lånekostnad istället för 

ränta på lån? Eftersom de inte använder sig av ränta är det även intressant att undersöka hur 

de finansieras och på vilket sätt de anskaffar sig de finansiella resurserna som krävs för att 

bedriva bankverksamheten. 

 

1.3 UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 

Följande frågor kommer att behandlas i undersökningen: 

- På vilket sätt är ett räntefritt lån upplagt och vilka kostnader medför det för kunden i 

jämförelse med en traditionell banks lån? 

- På vilket sätt finansieras JAK Medlemsbank? 

- Vad kan det finnas för faktorer som ligger bakom kundens val av en räntefri bank? 

1.4 SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att få djupare förståelse för hur JAK Medlemsbank arbetar 

och finansieras som en räntefri bank. Ett delsyfte är att se vad skillnaden i kostnad blir med ett 

lån från JAK Medlemsbank i jämförelse med ett vanligt banklån. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att avgränsa oss till verksamheten JAK Medlemsbanks räntefria banklån. Eftersom 

räntor ändras kontinuerligt har vi också valt att begränsa till året 2012. Vi kommer även att 

jämföra JAK Medlemsbank med Swedbank som är en traditionell bank med ränta för att se 

skillnaden i kostnaden för ett lån. 
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1.6 DEFINITIONER  

Effektiv ränta är den fullständiga kostnaden för lånet uttryckt som en årlig ränta. Den 

effektiva räntan är ett bra mått för att jämföra olika lån med varandra (förordning 2010:1855).  

Kooperation är inte en företagsform utan ett sätt att organisera en verksamhet. Kooperativa 

företag ägs och sköts av dess medlemmar oftast som en ekonomisk förening och är ett sätt att 

organisera (Beck-Friis, 2009). Där alla har rösträtt och där alla har lika mycket att säga till 

om. Demokrati, solidaritet, jämlikhet, ödmjukhet, personligt- och socialt ansvar är 

värdegrunden i dessa organisationer (Mattsson & Olsson, 2009). Enligt internationella 

kooperativa alliansen finns det sju principer som gäller (Beck-Friis, 2009):  

Frivillighet och öppet medlemskap. Kooperativ är föreningar som är öppna och frivilliga för 

alla.  

Demokratisk medlemskontroll. Kooperativ är styrda av medlemmarna. Varje medlem har en 

röst, föreningarna är demokratiska.  

Medlemmarnas ekonomiska deltagande. Varje medlem medverkar ekonomiskt till föreningen 

på ett rättvist sätt.  

Självständighet och oberoende. Kooperativa föreningar styrs av medlemmarna och är 

fristående organisationer.  

Utbildning, praktik och information.  För att utveckla kooperativet erbjuds medlemmarna 

utbildning. 

 Samarbete mellan kooperativa föreningar. Det ska finnas ett samarbete mellan olika 

kooperativa föreningar, både på nationell och internationell nivå.  

Samhällshänsyn. Kooperativa föreningar strävar efter samhällig hållbarhet. Detta sker via 

riktlinjer som bestäms och godtas av dess medlemmar. 
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1.7 DISPOSITION 

Nedan ska vi beskriva forskningens olika steg så det blir enkelt för läsaren att förstå 

forskningens upplägg.  
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Figur 1 Uppsatsens disposition 

Källa: Egen konstruktion 
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2.0 METOD 

Detta kapitel tar upp metodvalet och vilken tillvägagångssätt vi kommer att tillämpa. Vi tar 

även upp undersökningens validitet, reliabilitet och källkritik. 

2.1 VAL AV METOD 

När man använder sig av kvalitativa metoder så arbetar man inte med siffor och uträkningar 

som man gör med kvantitativa metoder, utan man arbetar med skriftliga eller muntliga 

formuleringar (Backman, 2008) För att få fram mer ingående och mångsidig information om 

ämnet måste man använda en lämplig metod (Holme & Solvang, 1997). Våra 

undersökningsfrågor är av den kvaliteten där man måste gå in i djupet för att få förståelse för 

dels vilka faktorer som ligger till grund bakom en kunds val av en räntefri bank men även för 

hur JAK Medlems bank arbetar som räntefri bank. Därför är den kvalitativa metoden bäst att 

tillämpa genom att intervjua en mindre grupp för att få fram deras syn och åsikter. Syftet med 

metoden är att ge bredare beskrivning av ämnet och därför är inte kvantitativ metod den som 

är bäst att tillämpa eftersom data inte ska presenteras i form av siffror (Jacobsen, 2002). 

För att uppnå syftet med vår undersökning och få djupare kunskap för både JAK 

Medlemsbank och dess medlemmar kommer vi att använda oss av den kvalitativa metoden. 

Enligt Backman (Backman, 2008) kännetecknas en kvalitativ studie av att den analyserar hur 

individer tolkar och formar sin verklighet. Genom intervjuer med JAK Medlemsbanks 

anställda/medlemmar och en intervju med en anställd från Swedbank kommer analysen att 

tillämpas, vilket vi även kommer att basera mycket utav vår forskning kring. Den kvalitativa 

metoden valdes för att vi anser att den är bäst tillämpad för vår undersökning då vi behöver 

tolka och få förståelse för JAK Medlemsbank. Metoden kommer även ge oss möjligheten att 

kunna ta del av deras uppfattning av ett räntefritt system och syn på räntan. Men också ge oss 

en bredare och djupare förståelse för JAK Medlemsbank och varför man väljer ett sådant 

system. 
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2.2 FORSKNINGSINTERVJU 

Vi har valt att använda oss av relativt ostrukturerade intervjuer, där man ingriper så lite som 

det går och lägger tonvikten på den intervjuade för på så sätt kan man gå längre när det gäller 

att framhäva den intervjuades tankar och idéer (Denscombe, 2011). 

2.3 VALIDITET  

Två begrepp som måste stå i förhållande till varandra är validitet och reliabilitet. För att 

undersökningen ska ge det önskade resultat måste dessa begrepp vara bundna till varandra 

(Patel, Davidson, 2011).  

Validitet kan definieras som ett mått om hur väl metoden mäter det som man anser att mäta 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). Här handlar det om ifall man har använt 

sig av rätt data för att undersöka och mäta frågan. Vi har uppnått validitet genom att främst 

använda oss av primärkällor. Ett exempel på en sådan är vår intervju med en av grundarna 

från JAK Medlemsbank. I vissa fall har vi även använt sekundärkällor som exempelvis ett 

föreläsningsreferat skriven på Esbris hemsida. Vi har valt att intervjua nuvarande och tidigare 

medlemmar som har/haft olika positioner i JAK Medlemsbank för att på så sätt uppnå 

validitet på undersöknings frågorna. 

2.3.1 RELIABILITET 

Hur tillförlitlig uppsatsens data är har med hur den har samlats in och bearbetats(Holme & 

Solvang, 1997) Något som kan påverka reliabilitet negativt under insamlingen är sådant som 

att man skriver något fel eller inte har uppmärksammat vad den intervjuade sagt (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). Genom att spela in våra intervjuer med 

medlemmarna i JAK Medlemsbank har vi försök att undvika bristande reliabilitet för att 

uppnå en tillförlitlig data och undvika missförstånd.    

2.4 KÄLLKRITIK 

Fyra kriterier kan enligt Thurèn bedöma en källas trovärdighet. Det första är att källan måste 

vara äkta. Tidsamband är den andra, vilket innebär att en källa kan bli mindre trovärdig ifall 

det har gått för lång tid mellan tidpunkten för händelsen och tills det att den återberättas. 

Källan ska vara oberoende är det tredje kriteriet. Tendensfrihet är den fjärde och sista kriteriet 
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och innebär att man av personliga eller andra intressen kan misstänkas ge en annan bild av 

verkligheten (Thurèn 2001). Bland våra källor finns det information som vi anser är pålitligt 

eftersom källorna har djup kunskap i ämnet och en del har till och med varit med och startat 

JAK Medlemsbank från grund. Vi har en objektiv ställning till forskningen. Syftet har inte 

varit att förbättra bilden av något system utan att få djupare förståelse. Genom nyfikenhet och 

opartiskt tänk har vi avlägsnat oss från att ta en subjektiv ställning. 
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3.0 TEORI 

Detta kapitel kommer att beskriva de två olika teorier forskningen kommer att tillämpa, 

nämligen bootstrapping och consumer behavior. Vi kommer även att ta upp tre olika tidigare 

studier som tar upp olika ämnen som berör vår undersökning. 

3.1 FINANSIELL BOOTSTRAPPING 

Ett företag byggs upp av olika aktiviteter så som produktion, distribution och 

marknadsföring(Skärvad, Olsson 2007). Dessa resurser kräver finansiering. Det vanliga är att 

man bekostar resurserna med externa finansiärer, exempelvis venture capitalists eller belåning 

från finansiella institutioner. Finansiell bootstrapping är en alternativ väg att välja som går ut 

på att göra resursallokeringar som inte kräver bekostning (Winborg 2001, se Karlén 2001). 

 

Fördelarna med egenfinansierande är förutom lönsamhet att företagen kan sätta fokus på 

verksamheten i sig istället för att försöka få tag i finansiärer(Garcia, R 2011). Dessutom 

undgår företagen externa påtryckningar och påskyndade processer som kan leda till försämrad 

kvalitet i slutprodukten(Garcia, R 2011). En annan fördel är att om man vid ett senare tillfälle 

har behov av externa finansiärer kan man uppvisa större engagemang då man investerat egna 

finansiella medel i företaget, vilket ger ett större förtroende till de finansiella 

institutionerna(Garcia, R 2011).   

Finansiella bootstrapping-möjligheter kan klassificeras utifrån vilket inflytande det har på det 

finansiella flödet. Det finns fyra olika metoder på hur man kan påverka det finansiella flödet 

(Winborg, 2000). 

En metod är att minska utflödet av finansiella medel. Det innebär för att minska inflödet av 

pengar använder man sig av resurser som kostar mindre eller ingenting alls. Exempelvis kan 

företag dela utrustning alternativt anställa, vänner/familj som arbetar för mindre än 

marknadslönen och på så sätt anskaffa kompetens till en mindre kostnad. 

En annan metod är att försena utflödet av finansiella medel. Detta kan ske genom att 

förhandla bra avtal med leverantörerna. Exempelvis genom att betala leverantören när varan 

sålts vidare. 
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Den tredje metoden går ut på att eliminera utflödet av finansiella medel. Genom personliga 

relationer eller genom att använda sig av ägarens resurser kan man anskaffa resurser utan att 

ge några betalningsmedel alls i utbyte. På så vis kan utflödet av finansiella medel elimineras. 

Den fjärde och sista metoden innebär att företagen ökar hastigheten på inflödet av finansiella 

medel. Det kan ske genom exempelvis förskottsbetalningar från kunder eller motivera 

kunderna till kontantbetalning(Winborg, 2000). 

3.2 CONSUMER BEHAVIOR 

En kunds köpbeteende påverkas av fyra centrala faktorer enligt Kotler (Armstrong, Kotler, 

2008). Teorin som Kotler har utvecklat består av kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska faktorer och har fått stort effekt inom marknadsföring. Med hjälp av teorins 

tillämpning har vi tänkt besvara undersökningens frågan om vad det finns för faktorer som 

ligger bakom en kunds val av en räntefri bank.  

3.2.1 KULTURELLA FAKTORER 

Enligt Kotler är den bredaste och djupaste påverkande faktor den kulturella (Kotler, Keller, 

2009). Här är det grundvärderingar och uppfattningar som individer ärver från familj, religion 

och andra centrala institutioner.  Hur man ska bete sig och vad som ska värderas är saker som 

vi lär oss av familj, religion och andra institutioner genom hela vår uppväxt. 

Kultur består av olika små subkulturer som utmärker en mer speciell identifiering och 

socialisering. Nationaliteter, religion, ras och geografisk region är olika klasser av 

subkulturer. 

Sociala klasser är när människor ingår i samma klass gällande värderingar, intresse och 

beteende (Kotler, Keller, 2009). 

3.2.2 SOCIALA FAKTORER 

De sociala grupperna har en viss inflytande över konsumentens grupp tillhörighet. Vem man 

umgås med kan vara den underliggande faktorn till valet av social grupp. Det kan vara familj, 

vänner, grannar och arbetskollegor. Enligt Kotler så finns det två olika familjesituationer som 

påverkar konsumentens beteende. Den första är föräldrar och syskon som ger en orientering 

mot religion, politik och ekonomi. Den andra som har en direkt påverkan är make/maka och 
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barn (Kotler, Keller, 2009). Det finns även sociala grupper som konsumenter hoppas tillhöra 

där deras position i gruppen definieras genom roll och status (Kotler, Keller, 2009, 

Armstrong, Kotler, 2008). 

3.2.3 PERSONLIGA FAKTORER 

Konsumentens beteende kan variera beroende på personliga faktorer som ålder, yrke, 

ekonomisk situation, livsstil och personlighet (Kotler, Keller, 2009). 

Vår ålder spelar stort intresse för valet av kläder, möbler, mat och nöjen. Ett bra exempel är 

att man med tiden ändrar sin klädstil och anpassar den efter ens ålder(Armstrong, Kotler, 

2008).  

Yrke spelar stor roll i valet av arbetskläder. En arbetsbyggare skulle nog inte välja kostym 

som arbetskläder, men däremot skulle nog en advokat välja det. 

Valet av tjänster och produkter avgörs av en persons ekonomiska situation. 

Intressen och åsikter är det som formar ens livsstil. Trots att man har samma yrke eller 

subkultur så kan man alltså ha en annan livsstil. 

Personlighet beskrivs som unika egenskaper som dominans, självförtroende, sällskaplighet, 

självständighet, defensiv, anpassningsförmåga, aggressivitet.  

3.2.4 PSYKOLOGISKA FAKTORER 

Motivation, uppfattningsförmåga, inlärning och föreställningar och attityder är fyra olika 

psykologiska faktorer som påverkar konsumentens beteende (Kotler, Keller, 2009). 

Ett behov blir till ett motiv när det har genererats en tillräcklig nivå av energi. Behovet 

kommer att styra personen att söka tillfredställelse. 

Redo för handling är vad en motiverad person är. Hur personen kommer att agera har med hur 

den uppfattar situationen.  

Med hjälp av inlärda erfarenheter kan individer förändra sitt beteende. 

Genom handlande och lärande får människan sina föreställningar och attityder, vilket kan 
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påverkar deras köpbeteende.  

3.3 TEORETISK TILLÄMPNING 

Finansiell Bootstrapping används ofta av små företag som inte kan eller har råd att anskaffa 

sig kapital från externa finansiärer(Winborg, 2000). I JAK Medlemsbanks fall handlar det om 

att det är ideologiskt fel att använda sig av ränta och då blir det svårt att finansieras 

externt(JAK Medlemsbank 2007) Då JAK medlemsbank inte bara är en bank utan även en 

förening kommer vi att undersöka om de använder sig av olika bootstrapping metoder för att 

dra nytta av det sociala nätverk som finns i föreningen. Teorin kommer att hjälpa oss besvara 

vilken strategi JAK Medlemsbank använder sig av för att anskaffa sig de resurser som krävs 

för att bedriva banken.  

Ovan har vi sammanställt Kotlers teori om kundens köpbeteende för att försöka ta reda på vad 

det är som påverkar kundens val av JAK Medlemsbank. Vad är det som gör att vissa 

människor väljer JAK Medlemsbank framför en vanligt traditionell bank? Är valet av JAK 

Medlemsbank relaterad till ens subkultur, där exempel familj och religionen kan ha stor 

betydelse av valet av en räntefri bank eller är det den ekonomiska situationen som avgör 

valet? Kanske är den sociala faktorn där vänner, bekanta och arbetskollegor har stor påverkan 

på kunders val. Genom att tillämpa Kotlers teori kommer vi att undersöka vår fråga och 

försöka få svar på den.  
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4.0 TIDIGARE STUDIER 

Här redogörs tidigare studier som vi valt för vår undersökning. Det har inte gått att hitta 

tidigare forskning som behandlar det specifika område som vi undersöker. Därför har vi valt 

att använda oss av dessa tre studier som tar upp ämnen som är relevanta för vår undersökning.  

4.1 THE EFFICIENCY OF COOPERATIVE BANKS: THE IMPACT OF 

ENVIRONMENTAL ECONOMIC CONDITIONS. 

Artikeln analyserar hur geografiska faktorer påverkar lönsamhet och kostnadseffektivitet i 

kooperativa banker med Italien som geografiskt avgränsningsområde. Denna artikel är även 

intressant då de tagit fram statistik på antal kooperativa banker som finns i Europa. Data som 

tas fram visar hur kostnad och lönsamhet påverkas av miljöbetingade faktorer. 

Kostnadseffektiviteten hos kooperativa banker är bäst i nord Italien sedan central- och till sist 

syd Italien.  Detta förklaras med att banksystemen överlag i nord Italien är mer utvecklade. 

Tvärtom är det vid lönsamhet där södra Italien visar sig vara mest effektiv. Sedan kommer 

central Italien och sist nord Italien som är minst lönsamma. Varför de kooperativa bankerna är 

mer lönsamma i syd Italien svarar däremot inte undersökningen på. De data som tagits fram i 

undersökningen kommer att hjälpa oss avläsa vilka som väljer kooperativa banker.  

(Battaglia, Farina, Fiordelisi & Ricci, 2010) 

 

4.2 CHALLANGES AND OPPOTUNITIES FOR ISLAMIC RETAIL BANKING IN 

THE EUROPEAN CONTEXT: LESSONS TO BE LEARNT FROM A BRITTISH-

GERMAN COMPARATION. 

Studien analyserar och jämför möjligheterna samt hindren för räntefria banksystem i en 

brittisk och tysk marknad. De kommer fram till att det finns fyra stora faktorer som påverkar 

vid uppstart av ”Islamic Banking” Utbud, efterfrågan, regler/lagar och sociala faktorer 

påverkar banksystemen. Den största efterfrågan utgörs av muslimer samt icke muslimer som 

anser att det är etiskt med räntefria banker (Pudelko, Volk, 2010). De sociala faktorerna 

representeras av samhällets attityd mot islam i dess helhet. Många är fördomsfulla och ser 

islam som en intolerant religion med höga krav. Enligt en studie visar de att 69 procent av 

européerna inte anser att muslimsk kultur passar bra i deras land (Pudelko, Volk, 2010). 

Denna intolerans utgör ett stort hinder för banksystemet. De regelverk som finns skapar stora 

inträdesbarriärer vilket gör det svårt för dessa banksystem att slå sig in på marknaden 
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(Pudelko, Volk, 2010). Förutom detta skapar vissa lagar svårigheter att göra räntan 

avdragsgill. I Storbritannien får bankerna undantag i detta fall, medan man i Tyskland och 

andra europeiska länder inte får göra några avdrag (Pudelko, Volk, 2010). 

 
Figur 2 Modell för islamic retail banking 

 

Källa: Volk, S., Pudelko, M., 2010. Challenges and opportunities for Islamic retail banking in the European context: 

Lessons to be learnt from a British-German comparison. Journal of Financial Services Marketing: Vol 15, Sid 195 

 

4.3 FINANCIAL BOOTSTRAPPING IN SMALL BUSINESSES: EXAMINING 

SMALL BUSINESSES MANAGER´S RESOURCE ACQUISITION BEHAVIORS.  

Studien är den första empiriska studien i Sverige som sätter fokus på småföretagens 

användning av finansiell bootstrapping (Winborg, Landström, 2000). Undersökningen 

framhäver vilka finansiella bootstrapping metoder som småföretag använder. Vi har i vår 

studie valt att undersöka på vilket sätt JAK Medlemsbank använder sig av finansiell 

bootstrapping. Vi kommer att jämföra resultaten vi får fram med studien Winborg och 

Landström har gjort. 
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5.0 EMPIRI 

I detta kapitel presenterar vi den del av empirin som vi anser är relevant för vår undersökning 

och som vi fått fram av de sju intervjuer som undersökningen haft. 

En jämförelse på hur ett lån ser ut på JAK Medlemsbank jämfört med en traditionell bank 

kommer att redogöras. Även vilken ränteinkomst ett sparande likt eftersparande hos JAK 

Medlemsbank ger. Data som samlats in har kommit ifrån representanter från JAK 

Medlemsbank. Den bank som JAK Medlemsbank kommer att jämföras med är Swedbank. 

Genom kontakt med en representant från banken ha tillförlitlig information samlats in.  

5.1 BAKGRUND AV RESPONDENTERNA.  

Första respondenten har varit medlem sedan 1965 och är en utav de som grundade JAK 

Medlemsbank i Sverige. Idag är hon pensionär och arbetar ideellt i JAK Medlemsbank. Andra 

respondenten är en gymnasielärare i Järna som även arbetar ideell i JAK Medlemsbank. Hon 

har varit medlem sedan i mitten av 70-talet. Tredje respondenten är en sjukgymnast som var 

medlem i 11 år men som idag har dragit sig tillbaka. Detta beror på att hans syn har 

försämrats så att han knappt ser något och även hans hörsel. Han har skrivit en bok som heter 

”Tankar om ekonomi under historien”. Fjärde respondenten är en arkitekt/planerings direktör 

som har varit medlem sedan 2004. Hon är en av de som har varit med och byggt Södertörn 

högskola, som hon kallade för sin skola. Femte respondenten är en ekonom som är med i 

styrelsen i JAK Medlemsbank. Han blev medlem i JAK Medlemsbank 2007. Vår sjätte 

respondent var själva bankchefen på JAK Medlemsbanks huvudkontor i Skövde. Den sjunde 

respondenten är en anställd på en utav Swedbanks kontor i Stockholms län. 

Hur man fick information om JAK Medlemsbank för första gången varierar för de olika 

respondenterna. En del fick information av bekanta som rekommenderade JAK 

Medlemsbank, andra blev själva kontaktade av JAK Medlemsbank för att delta i ett 

seminarium. Sen fanns det någon respondent som kom i kontakt med banken då den behövde 

ett lån och andra som har känt till banken i många år men inte blivit medlem förrän några år 

sedan. 
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5.2 JAK MEDLEMSBANK OCH DESS SYN PÅ RÄNTAN.  

Idén till att JAK Medlems bank bildades i Sverige kom från Danmark på 60-talet. Det hela 

började med en liten skala där man la en liten slant i en gemensam pott. Vissa betalade mer än 

andra, medan det kunde ske att vissa inte satte i pengar alls. En äldre kvinna som ägde några 

hus och hade pengar, la en summa i denna pott och det fick igång verksamheten så att man 

hade kapital att låna ut. Det var så det hela började. När JAK bildades på 60-talet var den en 

liten ideell förening. Det kunde leda till att man ibland inte kunde ta ut den summa man ville 

låna på grund av att föreningen inte hade pengar tillgängliga. Man fick istället nöja sig med 

att ta ut en mindre summa. På 70-talet blev JAK en ekonomisk förening och då utökades 

verksamheten. De fick hjälp av Ekhagstiftelsen som lånade ut lokaler till JAK utan att de 

behövde betala för dem. Under början av 90-talet fick JAK en stor uppmärksamhet på grund 

av den svenska finanskrisen. Senare på slutet av 90-talet blev JAK en bank och fick 

bankrättigheter. Det som skiljer JAK Medlemsbank från en vanlig bank är att de följer samma 

regler utåt men de har samtidigt egna gemensamma regler som skapar ett eget system.  

JAK är inte bara en bank utan även en förening som består av medlemmar som kan vara 

aktiva i föreningen. JAK Medlemsbank är ett kooperativ där varje medlem har rösträtt och har 

lika mycket att säga till om. Detta kan leda till att det uppstår oenigheter kring diverse saker. 

De aktiva medlemmarna arbetar bland annat i de olika lokalföreningar som JAK 

Medlemsbank har runt om i Sverige. Man kan säga att lokalföreningarna är JAK 

Medlemsbanks ryggrad på många sätt då man inte använder sig av någon annan 

marknadsföring. På lokalavdelningarna litar man på sina representanter som förväntas föra 

budskapet vidare. Man anser dock inte att lokalföreningarna räcker till för att sprida 

budskapet. Respondenterna poängterar att de varken har någon partipolitisk eller religiös 

bundenhet, trots att många som kontaktar de har antagit det.  

De flesta inom JAK Medlemsbank är nog överens om att ekonomin påverkar allt som sker 

och att ränta är skadlig för samhället för att den kräver ständig tillväxt. Man vill ha avkastning 

på satsade pengar och att det ska vara ekonomiskt lönsamt. Ränta finns inräknad i alla priser 

och man menar att räntan fördyrar allt på så sett. Ju större vinst människan vill göra desto 

dyrare blir varorna. På så vis så ökar kapitalet för de som redan har stort kapital medan de 

som inte har får betala mer, vilket leder till att klyftorna ökar. Pengar ska inte kosta eftersom 

de inte är någon vara, utan de ska vara smörjmedel. 
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5.3 HUR ETT LÅN GÅR TILL PÅ JAK MEDLEMSBANK.  

Ett lån från JAK kan man ansöka om så fort man har fyllt i ansökningsblankett och betalat sin 

medlemsavgift på 250 kronor. Det kan ta upp till tre veckor tills man får svar ifall man får ta 

ett lån.  En lånehandläggare bedömer låntagarens möjligheter till lån genom en 

kreditbedömning, precis som andra banker. Det som krävs är att man har en säkerhet och 

betalningsförmågan till lånet. En säkerhet kan bestå av en fastighet eller någon annan tillgång. 

En borgensförbindelse kan också räcka som en säkerhet ifall man inte har tillgångar. JAK gör 

ett betalningsupplägg på hur mycket man ska amortera, som vanliga banker gör. Alla som 

lånar på JAK Medlemsbank får låta 6 procent av lånet stå kvar som en insats i banken och när 

man har betalat tillbaka lånet får man även tillbaka denna låneinsats. Denna procentuella 

insats tas för att uppfylla lagens krav. För en medlem som inte har hunnit spara hos JAK så 

måste man göra ett efterspar i samband med amorteringen man betalar på lånet. Beloppet ska 

vara lika stort som amorteringen och löper så länge man har lånet. Detta för att systemet ska 

vara rättvist, man både ger och tar för att bevara balansen i själva systemet. Eftersparandet är 

dina egna pengar som du får använda när lånet är betalt. Då har man samtidigt som man lånat 

även sparat till ett lika stort belopp men för vissa kan de totala betalningarna bli väldigt stora 

då man måste efterspara samtidigt. Utöver det så betalar man en lånekostnad som ligger på 

ungefär 3 procent, som motsvarar bankens självkostnad. Lånekostnaden ska hjälp till att täcka 

de administrativa avgifterna som krävs för att driva JAK Medlemsbank. Eftersom 

lånekostnaden är procentuell innebär det att de som tar ett större lån får även betala en större 

del av bankens kostnader. Detta för att kostnaden för kreditbedömningarna och risken för 

kreditförlusten är större och mer omfattande vid större lån. De stora lånen subventionerar 

även de små lånen, vilket gör det mer solidariskt. De mindre lånen skulle bli mycket dyrare 

ifall kostnaden skulle slås ut jämnt fördelat på alla lånen.  

Är man medlem och sparar pengar på JAK Medlemsbank, det vill säga försparar innan man 

tar ett lån får man något som kallas för sparpoäng. Då får man en poäng för varje krona man 

sparar i månaden, exempel om man sparar 100 kronor i en månad då för man 100 sparpoäng. 

Genom att ha sparpoäng slipper man göra ett eftersparande i samband med ett lån. Den som 

har samlat sparpoäng beslutar själv över vem som får använde dem ifall man själv inte 

behöver ta ett lån.  

Det finns även möjlighet till att ta ett blankolån på upp till 100 000 kronor, där man inte 
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behöver ha någon säkerhet eller borgen men där banken gör en kreditupplysning som med 

vanligt lån. Här är lånekostnaden en aning högre cirka 4,5 procent istället för 3 procent. 

Har man svårigheter med betalningarna kan man komma överens om en förändring i 

avbetalningsplanerna genom att ringa till kontoret. Jämför man med en vanlig bank så är de 

inte alltid intresserade av att du amorterar. De är bara intresserade av räntan. Det är därför 

man inte behöver amortera lika mycket på en vanlig bank. Det är inte sunt.  

5.4 SKILLNADEN MED LÅNEKOSTNAD JÄMFÖRT MED RÄNTA PÅ LÅN.  

Lånekostnadens fördel är att den inte ger ränteutdelning till någon annan och den förändras 

inte under lånets gång.  Det är en kostnad som inte har något med ränta att göra. Blir det vinst 

så går den tillbaka till verksamheten, vilket gör att pengarna stannar i systemet som JAK 

Medlemsbank har. JAK Medlemsbanks lånekostnad belastas inte med de två stora utgifterna 

som vanliga banker belastas med. Den ena är att JAK Medlemsbank inte betalar ut räntor till 

sparare och den andra är att den inte betalar vinst till aktieägare. Banker som är aktiebolag har 

vinstutdelning till ägarna och eftersom JAK Medlemsbank ägs av medlemmarna så betalas 

ingen aktieutdelning. Här är man inte intresserad av vinst på insatt kapital utan man är mer 

intresserad av låg lånekostnad. Det är en enorm nackdel för hela samhället då räntor 

omfördelar pengar från de som inte har mycket till de som har mycket pengar. 

Nedan följer en jämförelse mellan hur ett lån ser ut i JAK och Swedbank. 
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Tabell 1 Lånexempel Swedbank  

 

Källa: Swedbank      Källa: JAK Medlemsbank 

 

Nedan följer ett sparexempel hos Swedbank. 

Tabell 1 Ränteinkomst från sparande hos Swedbank 

År Insättning Sparande Ränteinkomst 

      

Sparränta 

1 10000 kr 10000 200,00 kr  1,48% 

2 10000 kr 20000 298,29 kr   

3 10000 kr 30000 450,76 kr   

4 10000 kr 40000 450,76 kr   

5 10000 kr 50000 605,48 kr   

6 10000 kr 60000 762,49 kr   

7 10000 kr 70000 921,83 kr   

8 10000 kr 80000 1083,52 kr   

9 10000 kr 90000 1247,62 kr   

10 10000 kr 100000 1414,13 kr   

  Totalt: 7435 kr   
Källa: Swedbank 
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5.5 HUR JAK MEDLEMSBANK FINANSIERAS OCH VILKA DE SAMARBETAR 

MED. 

JAK Medlemsbank finansieras genom den årliga medlemsavgiften och genom lånekostnaden. 

När JAK Medlemsbank har ett överskott så placeras det i statsobligationer där man erhåller 

ränta och på så sett får in inkomster. Det finns en del medlemmar som är helt emot detta 

medan andra medlemmar, som är med pragmatiska ser väldigt positivt på samarbetet. För de 

menar att pengarna man får av dessa räntor används till att hålla nere kostnaderna i JAK 

Medlemsbank och för att utvidga själva verksamheten.  

JAK Medlemsbank samarbetar med organisationer som har samma värdegrund för att sprida 

idén om en räntefri ekonomi. Idag så samarbetar JAK Medlemsbank med banker för att kunna 

erbjuda ett kortsystem för sina medlemmar. Så att man kan ta ut pengar på en bankomat och 

för att kunna betala och överföra via internet. Genom samarbeten med bankerna sparar de på 

kostnader som annars skulle krävas om de utvecklade ett eget system. Man har försökt att 

samarbeta med muslimska banker och även med svenska kyrkan, men det är inget som ännu 

har blivit av. Tanken med samarbetet var att placera överskotten hos dessa räntefria 

institutioner men även för att kunna låna vid underskott. JAK Medlemsbank har ett samarbete 

med Ekobanken i Järna, där man anordnar bland annat studiecirklar tillsammans. 

Lokalavdelningarna i JAK Medlemsbank får själva bestämma vem de väljer att samarbeta 

med. Vissa av dem väljer att samarbeta med andra föreningar och företag medan andra 

samarbetar med naturskyddsföreningar och solidaritetsgrupper. Lokalavdelningen i Järna till 

exempel samarbetar med ABF, där de går på seminarier och kurser tillsammans för att dela på 

vissa kostnaderna.  

5.6 MEDLEMMARNAS SKÄL TILL EN RÄNTEFRI BANK.  

Det som lockar till att bli medlem i JAK Medlemsbank är olika anledningar. Det går inta att 

säga att det är en specifik omständighet som är motivet för alla medlemmar utan det är en 

kombination av alla möjliga. Det som i spetsen för allt är synen på ekonomin och att den sker 

på samma förutsättningar, där ingen ska bli utnyttjad av någon annan ekonomisk sett. Bidra 

till något bättre, vara socialt intresserad och att vilja samarbeta är det som bland annat knyter 

till denna kooperativa rörelse och att inte bara tänka på att göra vinst. Ha en grundsyn att 

ifrågasätta räntan och vilja ha ett samhälle som ska bygga på solidaritet och samarbete och 

inte på rofferi och girighet. JAK Medlemsbank har en skara muslimska medlemmar som är 
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med av religiösa skäl som inte tillåter ränta, men det är ingen majoritet. Det finns även de som 

är medlemmar av ekonomiska skäl. Man kanske vill byta ut gamla lån eller ha en del av lånet, 

till exempel topplånet hos JAK Medlemsbank eller för att helt enkelt slippa betala ränta på 

lån. Sen finns det de som är medlemmar av egoistiska skäl. Där man ser JAK Medlemsbank 

som en trygg plats att ha sina pengar på vid turbulenta tider, trots att man inte erhåller ränta. 

Man kanske sparar för att sedan ge sparpoängen till någon som verkligen behöver dem. Det 

kan vara ens barn eller barnbarn som får dessa sparpoäng. För när man får sparpoängen så har 

man inflytandet över att bestämma vem man vill ge sparpoängen till ifall man själv inte vill 

låna. En del är även medlemmar av ideologiska skälen, där det känns bättre i mage och hjärta 

eller där intresset för alternativa värderingar och sätt att arbeta väcks. Där man ser det som ett 

alternativ rörelse med ideologiska och idealiska tyckande.  
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6.0 ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att analysera vår information som vi har fått via våra intervjuer och 

våra valda teorier. Upplägget kommer att följa samma struktur som i empirin delen, där 

nästan varje fråga kommer att analyseras separat. 

6.1 OM JAK MEDLEMSBANK 

När JAK Medlemsbank bildades på 60-talet var den en ideell förening som hade en 

gemensam pott som de lånade ut. Idag är JAK Medlemsbank kooperativ bank som ägs av dess 

medlemmar. Den kooperativa verksamheten ger medlemmarna möjligheten att göra sin röst 

hörd. Trots att det kan leda till att medlemmarna ibland kan vara oeniga så anser de flesta att 

det är bra att banken arbetar för dess medlemmar och inte för egen avkastning. 

JAK Medlemsbank består av två delar, dels bankverksamheten och dels 

föreningsverksamheten. På föreningsdelen arbetar en del medlemmar ideellt i de olika 

lokalföreningarna för att försöka föra vidare verksamhetens budskap. Två av våra 

respondenter arbetar ideellt för att föra vidare JAK Medlemsbanks budskap.  

Medlemmarnas syn gällande räntan är väldigt lik. De flesta anser att räntan skadar och 

fördyrar allting då den kräver ständig tillväxt eftersom människor vill ha avkastning. 

 

Om man jämför de tidigare studier som gjorts med de empiriska resultat vi fått så kan man se 

att JAK Medlemsbank riktar sig och består av solidariska människor. Enligt de vi intervjuat så 

menar de att de flesta medlemmar är med på grund av en ideologisk anledning. De anser att 

de gör något bättre för samhället. Det stämmer överens ganska bra med Battaglia, et als studie 

(2008) om var kooperativa banker fungerar bäst överlag. Det visar sig att kooperativa banker 

fungerar bäst i områden som kännetecknas av hög solidaritet. Man kan alltså se kopplingar 

mellan hur våra intervjuobjekt ser på sina medlemmar och var studien observerat att de 

kooperativa bankerna fungerar bäst. 

Studien om Islamic Banking visar vilka hinder som uppstår när en muslimsk bank försöker 

etablera sig på marknaden i Europa. Dessa hinder kan finnas för JAK medlemsbank också då 

många antar att det är en muslimsk bank. De har varit väldigt noga i intervjuerna med att 

poängtera att de inte är en muslimsk bank. Det tyder på att de inte vill anknytas med islamic 

banking. På så vis undviks de ”sociala hinder” som Volk och Pudelkos studie visar. Då JAK 
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inte har något direkt ”andligt” eller religiöst” krav på hur banken ska skötas så är de även mer 

flexibla för regleringar som finns i samhället. Muslimska banker har svårt med att få räntan 

avdragsgill (Volk, Pudelko, 2010). JAK däremot som trots att de inte tycker sig ha en ränta, 

utan menar att de har en lånekostnad, går med på att uppvisa den som en ”effektiv ränta”. 

Detta för att anpassa sig för de lagar och regler som finns. 

 6.2 ETT LÅN PÅ JAK  

Skillnaderna mellan ett lån på JAK Medlemsbank och en vanlig bank kan förväntas vara stora 

då JAK Medlemsbank erbjuder ett så kallat räntefritt alternativ. JAK Medlemsbank kallar den 

procentuella avgiften som betalas för lånet för en lånekostnad. Vi har undrat vad skillnaden 

mellan ränta och lånekostnad är. 

Det JAK Medlemsbank kallar lånekostnad och definitionen av ränta är snarlika har inte 

undgått dem utan de har funderat på samma sak. Detta betyder även att lånekostnaden hos 

JAK är avdragsgill. Då vi ställt frågan till våra respondenter har vissa varit snabba med att 

säga att man kan se lånekostnaden som en ränta men att JAK dock har en egen definition av 

vad ränta är. De menar att syftet med lånekostnaden skiljer sig från syftet med ränta.  

Det som skiljer JAK från en vanlig bank är alltså i grunden värderingarna som banken har och 

hur de fördelar intäkterna. I JAK går ingen vinst till några ägare. 

Sett till den totala kostnaden för lånet kan det vid en första anblick verka billigare att låna från 

JAK. Det kostar nästan hälften så mycket att ta ett lån på 100 000 på JAK jämfört med på 

Swedbank. De totala utbetalningarna blir dock mycket högre eftersom man på JAK är 

tvungen att efterspara. 
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De månatliga utbetalningarna är inklusive det efterspar man är tvungen att göra på JAK 

Medlemsbank. Med ett lån på 100 000 blir utbetalningarna ca 2000 i månaden i 10 år. En 

sådan utgift är inte så svår att klara av att betala. Tar man däremot ett större lån på 1 000 000 

kr så blir de höga utbetalningarna ett tydligare problem. Där ligger de månatliga 

utbetalningarna på upp emot 19 000 kr. Det är en månadsutgift som inte många skulle klara 

av att betala.  

 
+,-.//!!*!912,=/>?,!@=-.=,/2>2?,A!BCA!.==!/12!51!#!%%%!%%%!<A!

!
8D//,E!FG.:-,2<!HIJ!678!9.:/.4;-,2<!(%#( 



! !

!$(!

Vi anser dock att man måste ta hänsyn till den inkomst som eftersparandet skulle generera i 

en traditionell bank. Vi har valt att använda oss av ett framtidskonto på Swedbank. 

Alternativkostnaden representerar den årliga inkomst sparandet skulle gett. Det gör att den 

totala lånekostnaden blir högre: 

 
Tabell 5 Utebliven Ränteinkomst 

År Skuld 

Alternativkostnad 

(utebliven 

ränteinkomst) Alternativkostnadsränta 

1 100000,00 200,00 0,002  

2 89992,00 298,29 0,003314626  

3 79984,00 450,76 0,005635565  

4 69976,00 450,76 0,006441566  

5 59968,00 605,48 0,010096675  

6 49960,00 762,49 0,015262018  

7 39952,00 921,83 0,023073388  

8 29944,00 1083,52 0,036185031  

9 19936,00 1247,62 0,062581012  

10 9928,00 1414,13 0,142439048  

 549640,00 7434,87 0,030702893  

 54964,00  0,013934442  
Källa: Egen beräkning 

 

Tabell 6 Total kostnad för lån hos JAK 

 JAK Medlemsbank 

Löptid:                                10 år 

Lån: 100 000 kr 

Lånekostnad   15227 kr 

Alternativkostnad   7435 kr 

Total kostnad  22662 kr 

Källa: Egen Beräkning 
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Geometriskt medelvärde ”ränta för alternativkostnad”:   1,39 %  

JAKs effektiva ränta:           3,07 % 

“Total ränta”:                4,46 % 

Räntan vi räknat fram som vi kallar ”Total ränta” är kostnaden för ett lån på JAK med 

alternativkostnaden för att låna med efterspar hos en annan bank inräknad. Det vi kommit 

fram till är att om du lånar hos en bank med en ränta lägre än 4,46 % blir det billigare. Räntan 

för ett medlemslån på Swedbank låg på 6 %. Bolåneräntorna hos Swedbank ligger dock just 

nu på lägre än 4 %.  Man ska dock ha i åtanke den nuvarande konjunkturen som har gett oss 

historiskt låga räntor. 

Större lån med säkerhet är alltså billigare på en vanlig bank om man räknar med 

alternativkostnaden.  Det finns representanter från JAK som anser att det är orättvist att räkna 

med det uteblivna sparandet som en kostnad. Dock blir stora lån ändå opraktiska på JAK. De 

månatliga utbetalningarna blir nästan dubbelt så höga.  Det klarar troligen många inte av. 

6.3 HUR JAK MEDLEMSBANK FINANSIERAS 

JAK medlemsbank är ett kooperativ och därför finansieras de delvis med medlemsavgiften. 

Största bidraget kommer dock från bankverksamheten. I vår undersökning har det 

framkommit att JAK får ränta från statsobligationer som går in på det egna kapitalet. Detta ser 

vi som tämligen paradoxalt då syftet med JAK är att motverka räntan. Respondenterna ser det 

som att medlen helgar ändamålet. Vi kan dock inte undgå ifrån att tycka att det motverkar 

deras syfte en bit. Idén om ett räntefritt system skulle vara mer trovärdigt om banken 

använder systemet fullt ut.  

Winborg och Landströms undersökning har visat att småföretag som inte har möjlighet att 

finansieras genom institutionella finansiärer, utnyttjar olika bootstrapping metoder i större 

utsträckning än de som har fördelen att ta lån. (Winborg, Landström, 2000). Trots att JAK 

Medlemsbank inte är ett typiskt småföretag så stämmer det bra överens med hur de arbetar. 

Det finns fyra olika metoder för hur man kan påverka det finansiella flödet (Winborg, 2000). 

Tre av dessa är att minska, försena samt eliminera utflödet av finansiella medel.   

En stor del av JAK Medlemsbanks organisationen är uppbyggd av de olika 

lokalavdelningarna. De används för att sprida JAK Medlemsbanks kärnidé. Då de använder 
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sig av ideellt aktiva medlemmar elimineras stora delar av kostnaderna. Det skulle vara dyrt 

för JAK att marknadsföra sig utan sina aktiva medlemmar. Vi menar att det inte räcker med 

att marknadsföra sig via sina aktiva medlemmar, utan JAK Medlemsbank behöver använda 

sig av större marknadsföringsobjekt för att kunna nå ut till fler människor. Men även för att 

fler ska få kännedom och denna räntefria system. 

För- och eftersparsystemet som banken har bidrar till ett försenande av utflödet av pengar.  

Banken betalar i första hand inte ut någon ränta för det sparande som finns. Medlemmarna 

som sparar får istället sparpoäng som kan användas senare. Detta bidrar till en effekt som gör 

att JAK får ett inflöde av pengar som de inte betalar för förrän sparpoängen utnyttjas.  

Jämför man med tabell 4 i Winborg och Landströms undersökning (2000) kan man se att JAK 

Medlemsbank matchar de karaktärsdrag de menar att användare av relationsbaserad 

bootstrapping har.  

I flera av intervjuerna har respondenterna beskrivet om samarbeten som JAK Medlemsbank 

har med olika organisationer och företag. Detta är ett typiskt drag hos kooperativ (Beck-Friis, 

2009). Respondenterna har berättat att de genom att samarbeta med olika banker slipper 

utveckla ett eget dyrt kortsystem som krävs för internetbetalningar och snabba överföringar. 

De har även samarbetat med olika föreningar för att dela på kostnaderna. De har anordnat 

olika kurser och seminarier med varandra och då har de delat på betalningen för föreläsare. 

Detta stämmer bra överens med bootstrapping metoden att minska utflödet av pengar.  

Det som har blivit uppenbar i vår undersökning är att JAK Medlemsbank använder sig av 

metoder som stämmer överens med finansiell bootstrapping. De gör det troligen inte medvetet 

utan det har blivit en effekt av hur de arbetar. Det har dock inte framkommit av våra 

respondenter att man tar emot förskottsbetalningar från kunder eller att man betalar räkningar 

försent. Den fjärde metoden, att öka hastigheten av inflödet av pengar tycks inte tillämpas i 

JAK Medlemsbanks fall. 
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6.4 FAKTORER SOM LIGGER BAKOM VALET AV EN RÄNTEFRI BANK 

Kotlers menar att det som avgör en kund val av tjänst och produkt är fyra olika faktorer. 

Dessa faktorer är kulturella, sociala, personliga och psykologiska(Armstrong, Kotler, 2008).  

Kulturella faktorer är värderingar och uppfattningar som människan ärver från familj, religion 

och andra institutioner. Trots att JAK Medlemsbank har en grupp som är medlemmar på 

grund av religiösa skäl och att medlemmarna som vi intervjuat har liknande värderingar vad 

gäller ekonomin, kan det bli svårt att dra jämförelse till den kulturella faktorn. Detta för att det 

fattas underlag till medlemmarnas förhistoria och uppväxt. 

Sociala faktorer är när familj, vänner och andra sociala grupper har en viss inflytande över 

valet av en tjänst och produkt. Vem man umgås med kan vara den underliggande faktorn till 

valet. I intervjuerna vi haft med medlemmarna så framgår det att en del fick information om 

JAK Medlemsbank via bekanta som rekommenderade de att bli medlemmar i banken. Här går 

det att dra en jämförelse till den sociala faktorn.  

JAK Medlemsbank menar själva att de använder sig av sina lokalavdelningar för att sprida 

vidare information om banken och det var ju på så vis även den bildades. 

Men om det är just den sociala faktorn som har haft den största påverkan för att de blev 

medlemmar är lite svårt att säga. Eftersom de säger att intresset väcktes och att de till slut 

själva avgjord valet till en räntefri bank.  

Personliga faktorer varierar hos konsumenter beroende på yrke, ålder, livsstil, personlighet 

och ekonomiska situation påverkar även konsumentens val av tjänst och produkt. Kotler 

menar att en persons val av en tjänst och produkt avgörs av deras ekonomiska 

situation(Armstrong, Kotler, 2008). Några av medlemmarna som vi intervjuade berättade att 

de blev medlemmar i JAK Medlemsbank då de behövde ta ett lån. Här kan man se att det som 

påverkade valet av en räntefri bank var deras ekonomiska situation, då behovet av ett lån 

uppstod. Men det är inte bara den ekonomiska situationen som påverkar valet av ett räntefritt 

system. Även livsstil som formas av intressen och åsikter och personlighet som beskrivs som 

unika egenskaper såsom dominans och självförtroende har påverkat valet av en räntefri bank. 

Respondenterna menar att de även är medlemmar av ideologiska skäl. Där valet av JAK 

Medlemsbank känns bra i hjärtat för dem och att det har väckt intresse för alternativa 
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värderingar. Några är medlemmar av egoistiska skäl, där de känner att JAK Medlemsbanken 

är en plats som är trygg att ha sin ekonomi på vid oroliga tider. 

Psykologiska faktorer som enligt Kotler påverkar en konsuments beteende är motivation, 

uppfattningsförmåga, inlärning och föreställningar och attityder(Kotler, Keller, 2009). 

Respondenterna har även påverkats av de psykologiska faktorerna till valet av JAK 

Medlemsbank. Motivet för de flesta är att ekonomin ska ske på samma villkor och att ingen 

ska bli utnyttjad ekonomiskt sett av någon annan. De flesta medlemmarna uppfattar att 

ekonomin påverkar allt och att räntan är skadlig för samhället eftersom den kräver ständigt 

tillväxt. Föreställningar och attityder som respondenterna har, syftar till att bidra till något 

bättre som ska bygga på solidaritet och inte girighet. Där man inte bara tänker på att det ska 

genereras vinst. 

Det är svårt att säga att det är en specifik faktor som ligger bakom valet av en räntefri bank. 

Alla faktorer har haft en betydelse för våra respondenter i valet av att bli medlem i JAK 

Medlemsbank. Utfallet kan så klar bli annorlunda då man frågar alla medlemmar och då blir 

det även klarare att undersöka vilken faktor som är den avgörande till valet av JAK 

Medlemsbank. 



! !

!%#!

7.0 SLUTSATS 

I detta kapitel kommer vi att besvara uppsatsens undersökningsfrågor lite kort.  

Syftet med uppsatsen har varit att få en djupare förståelse för hur JAK Medlemsbank arbetar 

och finansieras och hur ett lån är upplagt till skillnad från en traditionell bank. 

Det vi har kommit fram till är att JAK Medlemsbank använder sig av vissa steg av 

bootstraping teorin, då de bland annat lånar och delar lokaler med andra organisationer för att 

hålla kostnaderna nere.  På så vis kan man säga att JAK Medlemsbank passar in på de 

karaktärsdrag som Winborg och Landström menar att användare av relationsbaserad 

bootstrapping har.  

När det gäller hur det ser ut med ett lån från JAK Medlemsbank till skillnad från en vanlig 

bank så ser vi att det är billigare att låna från JAK, om räntan hos andra banker är högre än 4, 

46 %. Även om räntan skulle vara lägre gör kravet på efterspar att stora lån blir besvärliga i 

JAK Medlemsbank. Ett lån på exemplevis 1 000 000 kr gör att de månatliga utbetalningarna 

blir upp till 19 000 kr, vilket gör det svårt för de flesta av oss att klara av. 

Vad gäller vilken faktor som spelar roll i valet av en räntefri bank kan man säga är en 

kombination av alla faktor. Men den faktor som påverkat mest i valet av JAK Medlemsbank 

är nog den personliga faktorn, där ideologiska och ekonomiska motiv har varit viktiga.  
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8.0 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Det vi har kommit fram till vad gäller hur JAK Medlemsbank arbetar, så är det för 

medlemmarnas bästa och inte för att vinstmaximera. Deras starka ideologiska motiv är vad de 

utger sig för att vara. Vinsten går inte till annat än tillbaka till medlemmarna och själva 

verksamheten. Trots att JAK menar att vinsten de gör på statsobligationerna går tillbaka till 

verksamheten och medlemmarna så anser vi att det är paradoxalt att ta emot ränta med tanke 

på deras negativa syn på den.  

JAK Medlemsbank är ett alternativ till vanliga banker. Eftersom den inte har alla system själv 

är medlemmarna oftast bundna även till vanliga banker. Detta för att kunna betala och 

använda sig av kortsystem. JAK Medlemsbank har inget kortsystem än, vilket kan tyckas lite 

dåligt då dagens samhälle använder sig av det dagligen. Detta är en kostnadsfråga, då ett 

sådant system medför kostnader som många medlemmar inte är villiga att betala.  

Det första intrycket man kan få av JAK Medmlemsbank är att de arbetar utan ränta och istället 

tar lånakostnad. Vi anser att det inte finns någon skillnad mellan ränta och det JAK menar är 

lånekostnad. Skillnaderna ligger endast i själva definitionen av ränta.  

Det är inte många som vet att det finns ett alternativ till vanliga banker, som arbetar utan 

ränta. När vi frågade respondenterna varför de inte satsat mer på marknadsföring så handlade 

det igen om en kostnadsfråga. Då satsning på marknadsföringen leder till kostnad som 

medlemmarna inte är villiga att betala. En utav respondenterna påpekade även att 

broschyrerna var gjorde av billig kvalité, för att medlemmarna inte ville påkosta med dyra 

broschyrer. 

Varför man ska välja lånekostnad istället för ränta på lån kan vara av många olika skäl. Det 

kan vara för att den som har mycket kapital inte ska kunna tjäna mer på någon som har 

mindre kapital. Man väljer lånekostnad för att veta vad pengarna ska användas till och inte 

som vanliga banker, där man inte har någon aning om vem banker lånar pengar till eller 

överhuvudtaget vad de gör med pengarna. Det som vi har kommit fram till är att majoriteten 

av våra respondenter är nöjda med JAK Medlemsbank och är med av ideologiska och 

ekonomiska skäl. 
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9.0 METODKRITIK  

För att kunna få svar på våra undersökningsfrågor ansåg vi att den kvalitativa metod var den 

bästa metoden för oss, då vi behövde få djupare förståelse och kunskap om JAK 

Medlemsbank och dess medlemmars val av ett räntefritt system. En nackdel med kvalitativa 

metoder är att förberedningen och bearbetningen av den insamlade data kan vara tidskrävande 

och tung i jämförelse med kvantitativ metod där data enkelt analyseras så fort den kommit in 

(Denscombe, 2011). Vi valde sju respondenter där vi ansåg att dessa personer kan ge oss 

detaljerad svar på våra frågor och det blev inget bortfall av respondenter. De fick själva 

bestämma var intervjun skulle hållas, det är av vikt att de känner sig trygga och bekväma när 

de skall intervjuas. Respondenterna intervjuades på olika platser och vid olika tillfällen. Vi 

spelade in våra intervjuer för att inte gå miste om information som kan vara av betydelse. 

Avlyssningen av intervjuerna var väldigt tidskrävande, då vi även valde att skriva ner allt som 

spelades in. Vi återgav texten ordagrant då enbart hummandet och en del upprepningar togs 

bort. Undersökningen kan påverkas av undersökarens subjektiva värderingar och sådan 

påverkan tenderar att vara större i kvalitativa undersökningar (Lekvall, Wahlbin 2001). För att 

inte ha med våra värderingar höll vi oss helt objektiva för att kunna få en bra helhetsbild. 



! !

!%&!

10.0 VIDARE FORSKNING 

Vårt förslag för vidare forskning är att undersöka hur skulle det se ut om alla banker var 

räntefria och på vilket sätt det skulle påverka välfärden? Ett annat alternativ för vidare 

forskning är att jämföra vilket system, den med ränta eller den utan ränta, skulle vara bäst för 

samhället?  
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Eva Stenius, pensionerad 12-11-02 (Intervju) 

Elle-Kari Ernholm, gymnasielärare 12-11-02 (Intervju) 

Didrik Wachenfieldt ,sjukgymnast 12-11-02 (Intervju) 

Kerstin Lönngren, arkitekt/planeringsdirektör 12-11-05 (Intervju) 

Johannes Kretschmer, 12-11-05 (Intervju) 

Natalie (Swedbank), ekonom 12-11-30 (Telefonintervju) 

 

11.4.1 ÖVRIGT 

Magnus Frank, JAK Medlemsbanks bankchef i Skövde, 12-11-23 (mailkontakt). 
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11.5 BILAGOR 

INTERVJUGUIDE:  

Namn och ålder? 

Vad har du för yrke/ vad jobbar du med? 

Hur länge har du varit medlem i JAK Medlemsbank? 

1. Beskriv JAK Medlemsbank och din roll i banken? 

2. Hur finansieras JAK Medlemsbank? 

3. Samarbetar JAK med andra banker och företag? 

4. Hur går man till väga för att få ett lån på JAK Medlemsbank? 

5. Hur fungerar för- och efterspara? 

6. Vad baseras lånekostnaden på? 

7. Vad är skillnaden på lånekostnad och ränta? 

8. Varför ska man välja att vara medlem i JAK Medlemsbank? 

9. Vad är ditt skäl för valet av en räntefri bank? 

10. Vill ni ta upp något som ni anser vi inte har lyft fram? 


