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SIDE 2  SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE FORBRUGERE 

  
Spørgeskemaundersøgelse blandt danske forbru-
gere 

1.1 Om spørgeskemaundersøgelsen  

Denne spørgeskemaundersøgelse er gennemført af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i juli 
2021 med formålet at undersøge danskernes bankaktiviteter. Spørgeskemaet er gennemført 
af 2919 respondenter. 

Målgruppen er danske bankkunder over 18 år.  

1.2 Spørgeskemaets introduktion  

Med spørgeskemaet til de danske bankkunder fulgte nedenstående introduktion:  

Danskernes bankaktiviteter. 

”Velkommen og tak for, at du deltager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse om 
danskernes bankaktiviteter. 

I dette spørgeskema bliver du bedt om at svare på en række forskellige spørgsmål omkring din 
bank og dine oplevelser, som forbruger af finansielle produkter i, fx banker, forsikringsselskaber 
og realkreditinstitutter.   

Alle oplysninger behandles anonymt. 

Din besvarelse af spørgeskemaet har stor betydning for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 
forståelse af bankmarkedet, og vil hjælpe os med at sikre en effektiv konkurrence og en høj for-
brugervelfærd. 

Klik på næste for at komme i gang.” 
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Spørgsmål og svarfordeling 

2.1 Indledende bemærkninger til spørgsmål og svarfordeling  

Svarprocenten er angivet til højre for svarmuligheden sammen med antal af respondenter, der 
er angivet i parentesen (). I nogle a spørgsmålene er svarfordeling angivet som det gennem-
snitlige svar.   

Afhængigt af respondentens svar i bestemte spørgsmål, bliver respondenterne tildelt forskel-
lige spørgsmål. Spørgsmålene respondenterne kan tildeles er opdelt i spor, så man kan se 
hvilke og hvor mange respondenter der er mødt af spørgsmålene. Sporene er inddelt i A, B, C 
og D, og det er angivet med rødt når et spørgsmål giver anledning til flere spor. 

2.2 Spørgsmål og svarfordeling 

S1. (Screening) Angiv venligst din alder.  
 

Hvis respondent svarer et antal år under 18, afsluttes spørgeskemaet. 
 
S2. (Screening). Er du kunde i én eller flere banker? (N=2996) 
Ja        96,1 pct. (2878) 
Nej        3,7 pct. (111)  
Det ved jeg ikke       0,2 pct. (7) 
 
Hvis svaret andet end ” Ja” til spørgsmål 2 afsluttes spørgeskemaet. 
  
S3. Foretrækker du at have dine bankaktiviteter – fx realkreditlån, banklån, pension og 
investeringer – samlet i én bank eller i flere banker? (N=2874) 
Jeg foretrækker at have mine bankaktiviteter samlet i én bank  62,5 pct. (1795) 
Jeg foretrækker at have mine bankaktiviteter i flere banker  10,8 pct. (310) 
Det gør ingen forskel for mig     21,7 pct. (623) 
Det ved jeg ikke       5,1 pct. (146) 
 
Hvis ” Jeg foretrækker at have mine bankaktiviteter samlet i én bank”, gå da til spørgsmål 4A.  
Hvis ” Jeg foretrækker at have mine bankaktiviteter i flere banker”, gå da til spørgsmål 4B.  
Hvis svaret andet end dette, fortsæt til spørgsmål 5.  
 
S4A. Hvorfor foretrækker du at have dine bankaktiviteter samlet i én bank? 
(Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.) (N=1795) 
Det er nemmere og mere overskueligt for mig    82,2 pct. (1472) 
Jeg kan forhandle mig til bedre rabatter    21,0 pct. (376) 
Jeg kan få samlet rådgivning om hele min økonomi   56,0 pct. (1002) 
Jeg har få bankaktiviteter      27,2 pct. (486) 
Det ved jeg ikke       1,6 pct. (29) 
Andet (skriv dit svar i feltet herunder)    1,5 pct. (27) 
Heraf kun svaret andet      0,4 pct. (8) 
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S4B. Hvorfor foretrækker du at have dine bankaktiviteter placeret i forskellige banker? 
(Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.) (N=309) 
Jeg kan forhandle mig til bedre rabatter,  
     når mine bankaktiviteter er placeret i forskellige banker  28,5 pct. (88) 
Jeg kan mindske/undgå negativ rente  
    ved at have indlånskonti flere steder    43,7 pct. (135) 
Det vil være besværligt for mig at samle mine  
     bankaktiviteter i én bank      13,6 pct. (42) 
Jeg foretrækker en anden investeringsløsning end den,  
     som min bank tilbyder      35,0 pct. (108) 
Det ved jeg ikke       7,1 pct. (22) 
Andet (skriv dit svar i feltet herunder)    19,1 pct. (59) 
Heraf kun svaret ”Andet”      10,0 pct. (32) 
 
Spor for alle 
 
S5. Hvor mange banker er du kunde i? (N=2871) 
1        67,3 pct. (1933) 
2        24,6 pct. (706) 
3        5,2 pct. (150) 
Flere end 3       2,9 pct. (82) 
 
Hvis svaret ”1”, gå da til spørgsmål 6A. Hvis svaret andet end ”1”, fortsæt til spørgsmål 6B.  
 
S6A. Hvilken bank er du kunde i? (N= 1933) 
Svarfordeling udgår af hensyn fortrolighed. 

S7A. Hvilke af følgende produkter har du gennem (valgte bank) Det kan enten være 
bankens egne produkter eller andre produkter, som du har tegnet gennem din bank, fx 
forsikringer eller pensionsordninger. (Respondenterne har haft mulighed for at angive 
flere svar.).) (N= 1929) 
Nem Konto       88,6 pct. (1709)  
Lønkonto       69,3 pct. (1336)  
Budgetkonto       61,9 pct. (1195)  
Boliglån i banken       20,3 pct. (391)  
Realkreditlån       34,2 pct. (660)  
Billån        9,0 pct. (174)  
Et MasterCard       39,2 pct. (756)  
Kassekredit       27,4 pct. (529)  
Investeringsbeviser      8,4 pct. (163)  
Erhvervskonto       3,7 pct. (71)  
Pensionsopsparing      29,0 pct. (560)  
opsparingskonto       46,8 pct. (903)  
Børneopsparing       21,6 pct. (416)  
Forsikring       9,2pct. (177)  
Aktier obligationer      29,4pct. (567)  
Ingen produkter       0,4 pct. (7) 
Andre produkter       2,2 pct. (43) 
Heraf kun svaret ”Andet”      0,1 pct. (2) 
 
Spor B: respondenter der har svaret ”2”, ”3”, eller ”flere end 3” i spørgsmål 5 
 
S6B. Hvilke banker er du kunde i? 
Svarfordeling udgår af hensyn til fortrolighed. 
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Følgende spørgsmål (7) gentages op til 3 gange, afhængigt af antal banker respondenten er 
kunde i  

S7B. Hvilke af følgende produkter har du gennem (bank 1) Det kan enten være bankens 
egne produkter eller andre produkter, som du har tegnet gennem din bank, fx forsik-
ringer eller pensionsordninger. (Respondenterne har haft mulighed for at angive flere 
svar.) (N= 931) 
Nem Konto       87,6 pct. (816)  
Lønkonto       71,2 pct. (663)  
Budgetkonto       51,2 pct. (477)  
Boliglån i banken       15,4 pct. (143)  
Realkreditlån       27,9 pct. (260)  
Billån        5,4 pct. (50)  
Et MasterCard       38,5 pct. (358)  
Kassekredit       27,7 pct. (258)  
Investeringsbeviser      11,7 pct. (109)  
Erhvervskonto       4,4 pct. (41)  
Pensionsopsparing      25,6 pct. (238)  
opsparingskonto       40,0 pct. (372)  
Børneopsparing       15,3 pct. (142)  
Forsikring       7,1 pct. (66)  
Aktier obligationer      32,0 pct. (298)  
Ingen produkter       0,6pct. (6) 
Andre produkter       3,2 pct. (30) 
Heraf kun svaret ”Andet”      0,5 pct. (5) 
 
S8C. Hvilke af følgende produkter har du gennem (bank 2) Det kan enten være bankens 
egne produkter eller andre produkter, som du har tegnet gennem din bank, fx forsik-
ringer eller pensionsordninger. (Respondenten har haft mulighed for at angive flere 
svar.) (N= 929) 
Nem Konto       12,1 pct.  (112) 
Lønkonto       12,3 pct. (114) 
Budgetkonto       9,9 pct. (92) 
Boliglån i banken       2,4 pct. (22) 
Realkreditlån       6,0 pct. (56) 
Billån        5,1 pct. (47) 
Et MasterCard       17,2 pct. (160) 
Kassekredit       7,2 pct. (67) 
Investeringsbeviser      6,8 pct. (63) 
Erhvervskonto       3,0 pct. (28) 
Pensionsopsparing      6,6 pct. (61) 
opsparingskonto       32,6 pct. (303) 
Børneopsparing       4,7 pct. (44) 
Forsikring       2,4 pct. (22) 
Obligationer aktier      20,0 pct. (186) 
Ingen produkter       0,5 pct. (5) 
Andre produkter       10,7 pct. (99) 
Heraf kun svaret ”Andet”      7,5 pct. (70) 
 
Følgende spørgsmål til respondenter der har svaret, ”3” eller ”flere end 3”. 
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S9D. Hvilke af følgende produkter har du gennem (bank 3) Det kan enten være bankens 
egne produkter eller andre produkter, som du har tegnet gennem din bank, fx forsik-
ringer eller pensionsordninger. (Respondenterne har haft mulighed for at angive flere 
svar.)  (N= 231) 
Nem Konto       4,3 pct. (10) 
Lønkonto       8,2 pct. (19) 
Budgetkonto       3,5 pct. (8) 
Boliglån i banken       0,9 pct. (2) 
Realkreditlån       4,3 pct. (10) 
Billån        3,9pct. (9) 
Et MasterCard       10,4 pct. (24) 
Kassekredit       5,2 pct. (12) 
Investeringsbeviser      8,7pct. (20) 
Erhvervskonto       1,7 pct. (4) 
Pensionsopsparing      5,2 pct. (12) 
opsparingskonto       35,5 pct. (82) 
Børneopsparing       1,7 pct. (4) 
Forsikring       1,3 pct. (3) 
Obligationer aktier      22,9 pct. (53) 
Ingen produkter       3,5 pct. (8) 
Andre produkter       12,6 pct. (29) 
Heraf kun svaret ”Andet”      9,1 pct. (21) 

Fortsættelse af spor B, for respondenter, der svarede ”2”, ”3”, eller ”flere end 3” i spørgsmål 5 

S10B. I hvilken bank har du den konto, hvor din primære indkomst går ind, fx løn-
konto/NemKonto? (N=928) 
Svarfordeling udgår af hensyn til fortrolighed. 

S11B. Hvorfor er du kunde i den/de banker, som du har ud over den bank, hvor din pri-
mære indkomst går ind? (Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.) 
(N=889) 
Jeg er kunde i forbindelse med et konkret tilbud,  
     fx MasterCard eller børneopsparing    11,8 pct. (105) 
Jeg har altid haft denne bank     24,1 pct. (214) 
På grund af investeringsmulighederne i denne bank   12,4 pct. (110) 
Jeg får nogle fordele og/eller rabatter ved at have denne bank   20,2 pct. (180) 
Jeg kan mindske/undgå negativ rente  
     ved at have opsparingskonti flere steder    15,9 pct. (141) 
Jeg er kunde, fordi min partner er kunde i banken    7,0 pct. (62) 
Jeg vil gerne have flere banker end én    12,9 pct. (115) 
Jeg fik bankrådgiveren anbefalet     3,5 pct. (31) 
Andet (skriv dit svar i feltet herunder)    28,0 pct. (249) 
Heraf kun svaret ”Andet”      21,0 pct. (187) 
 
Spor for alle  
 
S12. Hvorfor er du kunde i (primær bank)? (Respondenterne har haft mulighed for at 
angive flere svar.) (N=2740) 
Jeg er glad for min bankrådgiver     18,8 pct. (514) 
Jeg får god service      30,0 pct. (821) 
Jeg har altid haft denne bank      31,2 pct. (854) 
Jeg blev kunde, fordi min tidligere bank blev opkøbt af 
     /blev sammenlagt med denne bank    14,7 pct. (404) 
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Jeg er kunde, fordi bankens etiske regelsæt er på linje  
     med mine værdier og synspunkter    7,1 pct. (194) 
Der er en bankfilial tæt på, hvor jeg bor    15,6 pct. (427) 
Jeg blev kunde, fordi mine forældre er kunde i banken   18,2 pct. (499) 
Jeg blev kunde, fordi min partner er kunde i banken   8,7 pct. (238) 
Jeg blev kunde, fordi jeg har en erhvervskonto i banken  1,1 pct. (31) 
Jeg blev kunde, fordi min fagforening el. lign.  
     kunne give medlemsfordele i banken    4,5 pct. (124) 
Jeg blev kunde, fordi jeg kunne få et fordelagtigt lån/fordele i banken 19,6 pct. (537) 
Andet (skriv dit svar i feltet herunder)    12,0 pct. (328) 
Heraf kun svaret ”Andet”      0,8 pct. (202) 
 
S13. Hvor længe har du været kunde i (primær bank). Angiv antal år (i hele tal), du har 
været kunde. Hvis du ikke ved det, så skriv dit bedste gæt. (N=2850) 
20,55 år i gennemsnit (standard afvigelse: 16,29) 
 
S14. Hvor mange forskellige banker har du været kunde i gennem dit liv? (N= 2794) 
Har angivet antal forskellige banker:     80,2 pct. (2241) 
Svarfordeling vist som den procentvise andel af de 2241 der har angivet et svar:   
0        0,2 pct. (4) 
1        5,8 pct. (131) 
2        30,3 pct. (680) 
3        28,3 pct. (634) 
4        16,3 pct. (365) 
5        9,7 pct. (217) 
6        3,9 pct. (88) 
7        2,3 pct. (51) 
8        1,3 pct. (30) 
9        0,2 pct. (5) 
10        1,3 pct. (29) 
11        0,1 pct. (2) 
12        0,0 pct. (1) 
20        0,1 pct. (3) 
28        0,0 pct. (1) 
 
Jeg har været kunde i den samme bank hele mit liv   19,8 pct. (553)  
 
S15. Var dine forældre kunde i din nuværende bank, da du selv blev kunde? (N=2842) 
Ja        33,7 pct. (957) 
Nej        60,7 pct. (1726) 
Ved ikke         5,6 pct. (159) 
 
S16. Hvis nogen, du kendte, overvejede at skifte bank, og de spurgte dig, om du ville an-
befale eller fraråde at bruge din bank, hvad ville du så svare? (N=2839) 
Jeg ville stærkt anbefale at bruge min bank     18,4 pct. (522) 
Jeg ville anbefale at bruge min bank     33,6 pct. (953) 
Jeg ville hverken anbefale eller fraråde at bruge min bank  40,6 pct. (1154) 
Jeg ville fraråde at bruge min bank     5,3 pct. (150) 
Jeg ville stærkt fraråde at bruge min bank    2,1 pct. (60) 
 
S17. Tror du, at du er en god kunde hos (primær bank) (N=2839) 
Ja        54,6 pct. (1550) 
Nej        20,2 pct. (575) 
Ved ikke        25,2 pct. (714) 
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Hvis svaret ”Ja”, gå da til spørgsmål 18A. Hvis svaret ”Nej”, gå da til spørgsmål 18B. 
 
S18A. Hvorfor tror du, at du er en god kunde for banken? (Respondenterne har haft mu-
lighed for at angive flere svar.) (N=1550) 
Jeg har mange bankaktiviteter i min bank     33,3 pct. (516) 
Jeg har et stort lån i min bank     19,4 pct. (301) 
Jeg har et stort rådighedsbeløb     36,5 pct. (565) 
Jeg har aldrig overtræk på min konto    48,0 pct. (744) 
Jeg har ofte overtræk på min konto     2,4 pct. (37) 
Jeg har været kunde i min bank i mange år     53,3 pct. (826) 
Jeg har samlet alle mine bankaktiviteter i min bank   56,5 pct. (876) 
Jeg er god til at betale mine regninger til tiden   61,9 pct. (959) 
Andet (skriv dit svar i feltet herunder)    7,2 pct. (112) 
Heraf kun svaret ”Andet”      1,6 pct. (26) 
 
S18B. Hvorfor tror du, at du ikke er en god kunde for banken? (Respondenterne har 
haft mulighed for at angive flere svar.) (N=575)  
Jeg har ingen lån i min bank     78,8 pct. (453) 
Jeg er registreret i RKI      3,1 pct. (18) 
Jeg har ofte overtræk på min konto     5,0 pct. (29) 
Jeg har aldrig overtræk på min konto    47,8 pct. (275) 
Jeg har svært ved at betale mine regninger til tiden   1,4 pct. (8) 
Andet (skriv dit svar i feltet herunder)     19,8 pct. (114) 
Heraf kun svaret ”Andet”       10,7 pct. (62) 
 
S19. Angiv de kundeparametre, som du mener, er vigtigst for at være en god bank-
kunde. (Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.) (N=2832) 
En god kunde har alle bankaktiviteter samlet i samme bank  53,8 pct. (1524) 
En god kunde har lånt mange penge    35,8 pct. (1014) 
En god kunde har et stort rådighedsbeløb    20,3 pct. (576) 
En god kunde betaler regninger til tiden    48,6 pct. (1379) 
En god kunde har en god relation til deres bankrådgiver  22,1 pct. (626) 
En god kunde har været kunde i mange år    36,3 pct. (1028) 
En god kunde har aldrig overtræk     21,7 pct. (615) 
En god kunde har ofte overtræk      6,0 pct. (168) 
 
S20. Forestil dig, at din nuværende bank lukkede. Hvilken bank ville du da vælge, som 
din primære bank? (N=2831) 
Svarfordeling udgår af hensyn fortrolighed.    
 
S21. Ved du, hvor meget det koster dig årligt at være kunde i din bank? (N=2811) 
Ja, jeg får en opgørelse, men jeg ved ikke præcis, hvad det koster 30,7 pct. (864) 
Ja        25,5 pct. (718) 
Nej        43,7 pct. (1229) 
 
S22. Ved du, om du betaler negative renter fordi du har penge stående på din konto? 
(N=2831) 
Ja, jeg ved, at jeg ikke betaler negative renter   44,5 pct. (1260) 
Ja, jeg ved, at jeg betaler negative renter    41,8 pct. (1183) 
Nej, jeg ved ikke, om jeg betaler negative renter    13,7 pct. (388) 
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S23. Årsagen til, at du ikke betaler negative renter, skyldes det, at dit indestående ikke 
overstiger din banks grænse for, hvornår man skal betale negativ rente eller opkræver 
din bank ikke negative renter? (N=1202) 
Indestående på én eller flere af mine konti overstiger ikke  
     min banks grænse for, hvornår man skal betale negativ rente 94,4 pct. (1135) 
Min bank opkræver ikke negative renter, uanset  
     hvor meget indestående jeg har på én eller flere af mine konti 5,6 pct. (67) 
 
S24. Har du en bankrådgiver? (N=2830) 
Ja         80,1 pct. (2267) 
Nej        9,1 pct. (257) 
Det ved jeg ikke       10,8 pct. (306) 
 
Hvis svaret ”ja” fortsæt til spørgsmål 25A. Hvis svaret ”nej”, gå da til spørgsmål 29. 

S25A. Har du en personlig bankrådgiver eller har du flere bankrådgivere i din primære 
bank? (N=2266) 
Jeg har en personlig bankrådgiver     86,7 pct. (1965) 
Jeg er tilknyttet et rådgiverteam i min bank    5,6 pct. (126) 
Det ved jeg ikke       5,9 pct. (134) 
Andet        1,8 pct. (41) 
 
26A. Angiv venligst fornavnet på din bankrådgiver (N=2270) 
Har angivet et navn       72,4pct (1643) 
Det kan jeg ikke huske       27,6 pct. (627) 
 
S27A. Hvor tilfreds er du med din bankrådgiver? (N=2265)  
Meget tilfreds       33,1 pct. (749) 
Tilfreds        34,7 pct. (785) 
Hverken tilfreds eller utilfreds      28,6 pct. (647) 
Utilfreds        2,4 pct. (55) 
Meget utilfreds       1,3 pct. (29) 
 
S28A. Ved du, om din bankrådgiver modtager betaling for at sende dig videre til andre 
finansielle udbydere? (N=2265) 
Ja, jeg ved, at min bankrådgiver modtager betaling  
     for at sende mig videre til andre finansielle udbydere  11,3 pct. (255) 
Ja, jeg ved, at min bankrådgiver ikke modtager betaling  
     for at sende mig videre til andre finansielle udbydere  4,6 pct. (104) 
Nej, det ved jeg ikke      79,6 pct. (1804) 
Jeg forstår ikke spørgsmålet     4,5 pct. (102) 
 
Spor for alle  
 
S29. Har du gjort brug af en uvildig rådgiver i forbindelse med bankaktiviteter? 
(N=2828) 
Ja        8,9 pct. (252) 
Nej        82,8 pct. (2341) 
Det ved jeg ikke        8,3 pct. (235) 
 
Følgende spørgsmål handler om forbrugerens kendskab til sin primære banks samarbejde med, 
pensionsselskaber, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter og investeringsforeninger.  
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S30. Ved du om (primære bank) tilbyder ydelser hos én eller flere af følgende finan-
sielle udbydere inden for den koncern, de er en del af? (Respondenterne har haft mulig-
hed for at angive flere svar.) (N=2816) 
Ja, hos et pensionsselskab      28,2 pct. (795) 
Ja, hos et forsikringsselskab     35,2 pct. (992) 
Ja, hos et realkreditinstitut      42,3 pct. (1192) 
Ja, hos en ejendomsmæglerkæde     19,6 pct. (552) 
Ja, hos en Investeringsforening      17,5 pct. (493) 
Ja, andre        0,6 pct. (16) 
Nej        7,4 pct. (209) 
Det ved jeg ikke        37,0 pct. (1041) 
 
S31. Ved du om (primær bank) gennem samarbejdsaftaler tilbyder ydelser med én eller 
flere af følgende finansielle udbydere? (Respondenterne har haft mulighed for at angive 
flere svar.) (N=2814) 
Ja, hos et pensionsselskab      22,6 pct. (635) 
Ja, hos et forsikringsselskab     34,8 pct. (978) 
Ja, hos et realkreditinstitut      35,1 pct. (987) 
Ja, hos en ejendomsmæglerkæde     17,3 pct. (486) 
Ja, hos en Investeringsforening     12,8 pct. (360) 
Ja, andre        0,3 pct. (9) 
Nej de har, så vidt jeg ved, ingen samarbejdsaftaler   3,8 pct. (107) 
Det ved jeg ikke       46,2 pct. (1300) 
 
S32. Har du oplevet, at (primære bank) har tilbudt dig rabatter hos én eller flere af føl-
gende finansielle udbydere? (Respondenterne har haft mulighed for at angive flere 
svar.) (N=2814) 
Ja, hos et pensionsselskab      3,7 pct. (104) 
Ja, hos et forsikringsselskab     21,9 pct. (616) 
Ja, hos et realkreditinstitut      7,2 pct. (202) 
Ja, hos en ejendomsmæglerkæde     4,1 pct. (115) 
Ja, hos en Investeringsforening     1,6 pct. (44) 
Ja, andre        0,4 pct. (12) 
Nej, ikke så vidt jeg ved       58,6 pct. (1648) 
Det ved jeg ikke        13,7 pct. (386) 
 
S33. Har du købt ydelser hos én eller flere af følgende finansielle udbydere gennem 
(primær bank)? (N=2813) 
Ja, hos et pensionsselskab      6,3 pct. (176) 
Ja, hos et forsikringsselskab     14,2 pct. (400) 
Ja, hos et realkreditinstitut      22,6 pct. (636) 
Ja, hos en ejendomsmæglerkæde     2,6 pct. (72) 
Ja, hos en Investeringsforening     6,4 pct. (179) 
Ja, andre         0,5 pct. (14) 
Nej, ikke så vidt jeg ved      54,9 pct. (1545) 
Det ved jeg ikke        8,4 pct. (236) 
 
Hvis svaret andet end ”ja, … ”, fortsæt til spørgsmål 35. Ellers gå til spørgsmål 34A. 
 
S34A. Hvorfor valgte du at købe ydelsen? (N=993) 
Jeg købte ydelsen, fordi det var et godt produkt   40,0 pct. (397) 
Jeg købte ydelsen, fordi jeg fik rabat,  
     hvis jeg tegnede det gennem min bank    19,8 pct. (197) 
Jeg købte ydelsen, fordi det førte til, at jeg fik rabat på  



SIDE 11 KONKURRENCEN PÅ BANKMARKEDET FOR PRIVATKUNDER 

 

     et eller flere af mine andre produkter     12,7 pct. (126) 
Jeg købte ydelsen hos den udbyder, som min bankrådgiver foreslog 27,6 pct. (274) 
Jeg købte ydelsen, fordi det førte til, at jeg fik ekstra fordele,  
     fx et gratis kreditkort, at kunne veksle valuta uden gebyr el.lign. 6,9 pct. (69) 
Jeg købte ydelsen, fordi det var en betingelse  
     for at få et andet produkt, som jeg gerne ville have   9,5 pct. (94) 
Det ved jeg ikke        6,7 pct. (67) 
Andet        9,5 pct. (94) 
 
Følgende spørgsmål handler om bankskifte, hvor der ved bakskifte menes: 

- du har flyttet den konto, hvor din indkomst går ind (fx din lønkonto/NemKonto) og 
eventuelt flere/alle dine konti til en ny bank 

eller 
- du er blevet kunde i endnu en bank 

 
S35. Har du skiftet bank inden for de seneste to år? (N=2807) 
Ja        10,1 pct. (283) 
Jeg er ved at skifte bank nu     1,2 pct. (33) 
Jeg har overvejet det, men jeg har ikke gjort det   20,0 pct. (562) 
Nej, og jeg har ikke overvejet det     67,8 pct. (1902) 
Andet        1,0 pct. (27) 
 
Afhængigt af svar til spørgsmål 35, fortsætter spørgeskemaet i forskellige spor.  
 
Spor A, hvis svaret ”Ja” 
Spor B, hvis svaret ”Jeg er ved at skifte bank nu” 
Spor C, hvis svaret ”Nej, og jeg har ikke overvejet det” 
Spor D, hvis svaret ”Jeg har overvejet det, men jeg har ikke gjort det” 
 
S36A. Hvilken type bankskifte foretog du? (N=283) 
Jeg har flyttet den konto, hvor min indkomst går ind  
     (fx lønkonto/NemKonto) og eventuelt flere/alle  
          mine konti til en ny bank     71,4 pct. (202) 
Jeg blev kunde i endnu en bank     28,6 pct. (81) 
 
Spor B: ”jeg er ved at skifte bank nu” i spørgsmål 35 
 
S37B. Hvilken type bankskifte er du i gang med? (N=29) 
Jeg er ved at flytte den konto, hvor min primære indkomst går ind  
     (fx lønkonto eller NemKonto) og eventuelt 
           flere/alle konti til en ny bank     96,6pct. (28) 
Jeg er ved at blive kunde i endnu en bank    3,4 pct. (1) 
 
Spor C: ”Nej, og jeg har ikke overvejet det” i spørgsmål 35 
 
S36C. Hvorfor overvejer du ikke at skifte bank? (Respondenterne har haft mulighed for 
at angive flere svar.) (N=1824) 
Jeg tror ikke, at jeg ville få noget ud af det økonomisk   41,5 pct. (757) 
Det koster for mange penge at skifte bank    3,9 pct. (72) 
Jeg er tilfreds med min nuværende bank    69,9 pct. (1275) 
Bankernes produkter er svære at sammenligne   11,1 pct. (202) 
Processen med at finde dokumenter  
     og få overblik over mine aktiviteter er besværlig   6,0 pct. (110) 
Min nuværende bank er den eneste,  
     der har en filial tæt på, hvor jeg bor    4,2 pct. (77) 
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Jeg har et godt forhold til min nuværende bankrådgiver  28,8 pct. (526) 
Jeg ville miste nogle vigtige fordele,  
     som jeg har i min nuværende bank    12,4 pct. (226) 
Jeg orker ikke at skulle lære nye systemer at kende i en ny bank 13,9 pct. (254) 
Det har jeg ikke tænkt over     14,9 pct. (271) 
Andet        2,9 pct. (52) 
Heraf kun svaret ”Andet”       1,2 pct. (21) 
 
S37C. Hvis du skulle skifte bank, hvad ville du så starte med at gøre? 
(Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.) (N=1900) 
Jeg ville tale med min partner,  
     familiemedlemmer og/eller venner om det   35,5 pct. (675) 
Jeg ville søge information på nettet     46,8 pct. (890) 
Jeg ville benytte bankplatforme, fx Mybanker eller PengeProfilen 14,0 pct. (266) 
Jeg ville tage kontakt til en eller flere banker    39,8 pct. (756) 
Jeg ville besøge en eller flere banker i mit lokalområde  14,7 pct. (279) 
Det ved jeg ikke        16,1 pct. (306) 
Andet        1,9 pct. (37) 
Heraf kun svaret ”Andet”      1,5 pct. (29) 
 
Spor D: ” Jeg har overvejet det, men jeg har ikke gjort det” i spørgsmål 35 
 
S36D. Hvorfor har du overvejet at skifte bank? (Respondenterne har haft mulighed for 
at angive flere svar.) (N=543) 
Jeg tror, at jeg ville kunne spare nogle penge ved at skifte bank 30,9 pct. (168) 
Fordi jeg synes, at min nuværende bank har ageret uetisk  28,0 pct. (152) 
På grund af dårlig omtale af min nuværende bank i medierne  24,3 pct. (132) 
Jeg er ikke tilfreds med min nuværende bankrådgiver  15,5 pct. (84) 
Jeg er flyttet       3,3 pct. (18) 
Min bankfilial er lukket      5,7 pct. (31) 
Jeg vil gerne se, om jeg kan få bedre vilkår i en anden bank  50,1 pct. (272) 
Min nuværende bank vil ikke tilbyde mig de produkter,  
     jeg har brug for, fx lån til bolig     11,0 pct. (60) 
Min partner og jeg vil gerne have samme bank   5,7 pct. (31) 
Jeg har fået et tilbud fra en anden bank, som jeg overvejer  3,5 pct. (19) 
Jeg har mulighed for at få kundefordele i en anden bank  
     gennem min fagforening eller tilsvarende organisation  8,3 pct. (45) 
Andet        16,8 pct. (91) 
Heraf kun svaret ”Andet”      8,2 pct. (45) 
 
S37D. Hvad gjorde du, da du overvejede at skifte bank? (Respondenterne har haft mu-
lighed for at angive flere svar.) (N=561) 
Jeg overvejede det uden at gøre noget konkret    37,3 pct. (209) 
Jeg talte med min partner, familiemedlemmer og/eller venner om det 27,3 pct. (153) 
Jeg talte med min bank om det     3,7 pct. (21) 
Jeg søgte information på nettet     37,6 pct. (211) 
Jeg brugte bankplatforme, fx Mybanker eller PengeProfilen  8,4 pct. (47) 
Jeg kontaktede flere banker     8,2 pct. (46) 
Jeg kontaktede en anden bank     14,6 pct. (82) 
Jeg indhentede tilbud fra en anden bank    9,4 pct. (53) 
Jeg indhentede tilbud fra flere andre banker    8,0 pct. (45) 
Jeg havde møder med en anden bank    6,6 pct. (37) 
Jeg havde møder med flere andre banker    4,1 pct. (23) 
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Andet        2,7 pct. (15) 
Heraf kun svaret ”Andet”      2,4 pct. (13) 
 
S38D. Hvorfor skiftede du ikke bank, da du overvejede det? 
(Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.) (N=559) 
Jeg fik ikke noget økonomisk ud af det    19,5 pct. (109) 
Det kostede for mange penge at skifte bank    4,5 pct. (25) 
Processen med at finde dokumenter og få overblik over  
     mine aktiviteter var uoverskuelig og besværlig   14,1 pct. (79) 
Det var for svært at sammenligne bankerne og deres produkter 18,8 pct. (105) 
De andre banker var for langt væk fysisk,  
     eller havde ikke en filial tæt på, hvor jeg bor   3,8 pct. (21) 
Forholdet til min nuværende bankrådgiver er årsagen til,  
     at jeg ikke ville skifte alligevel     5,4 pct. (30) 
Jeg ville miste nogle vigtige fordele,  
     som jeg har i min nuværende bank, hvis jeg skiftede  9,7 pct. (54) 
Jeg orkede ikke at skulle lære nye systemer at kende i en ny bank 13,6 pct. (76) 
Jeg er ikke nået dertil endnu     49,0 pct. (274) 
Andet        14,5 pct. (81) 
Heraf kun svaret ”Andet”      10,2 pct. (57) 
 
S39D. Hvad ville du forvente at få ud af et bankskifte? 
(Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.) (N=558) 
Lavere rente, gebyrer el.lign.     56,8 pct. (317) 
Fordele, jeg ellers ikke ville have fået,  
     fx gratis kreditkort eller medlemskab af en eller flere foreninger 23,8 pct.  (133) 
Lån, som min nuværende bank ikke tilbyder    8,6 pct. (48) 
Lån, som min nuværende bank ikke vil godkende mig til.  11,3 pct. (63) 
Produkter, som min nuværende bank ikke tilbyder   11,5 pct. (64) 
En bedre bankrådgiver       22,6 pct. (126) 
Det ved jeg ikke        12,9 pct. (72) 
Andet        14,9 pct. (83) 
Heraf kun svaret ”Andet”      9,8 pct. (55)  
 
Fortsættelse af spor A, hvis respondenten svarede ”ja” spørgsmål 35.  
 
S37A. Hvilken bank, var du kunde i, før du skiftede/eller blev kunde i en bank mere? 
(N=283) 
Svarfordeling udgår af hensyn fortrolighed. 
 
S38A. Hvorfor skiftede du bank eller blev kunde i endnu en bank? (Respondenterne har 
haft mulighed for at angive flere svar.) (N=276) 
Jeg kunne spare penge ved at skifte bank    25,0 pct. (69) 
For at undgå at skulle betale negative renter    21,0 pct. (58) 
Fordi jeg synes, at min tidligere bank har ageret uetisk  16,7 pct. (46) 
På grund af dårlig omtale af min tidligere bank i medierne   8,3 pct. (23) 
Jeg var ikke tilfreds med min tidligere bankrådgiver   22,5 pct. (62) 
Jeg er flyttet       2,9 pct. (8) 
Min bankfilial er lukket       2,9 pct. (8) 
Min tidligere bank ville ikke tilbyde mig de produkter,  
     som jeg havde brug for, fx lån til bolig    19,2 pct. (53) 
Min partner og jeg ville gerne have samme bank   12,7 pct. (35) 
Jeg fik et godt tilbud fra den nye bank    21,7 pct. (60) 
Jeg kunne få nogle kundefordele i den nye bank  
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     gennem min fagforening eller tilsvarende organisation  6,9 pct. (19) 
Andet        23,6 pct. (65) 
Heraf kun svaret ”Andet”      14,9 pct. (41) 
 
S39A. Er du glad for, at du har skiftet bank? (N=283) 
Ja        68,6 pct. (194) 
Nej, egentlig ikke       8,5 pct. (24) 
Jeg mærker ikke rigtig nogen forskel    19,8 pct. (56) 
Det ved jeg ikke       3,2 pct. (9) 
 
S40A. Hvad beskriver bedst din oplevelse med at skifte bank, fra du først overvejede at 
skifte, til du var kunde i din nye bank? (N=283) 
Det var nemt at skifte bank     83,7 pct. (237) 
Det var besværligt og krævede en del arbejde at skifte bank  16,3 pct. (46) 
 
S41A. Hvad beskriver bedst processen med at skifte bank, fra du først overvejede at 
skifte, til du var kunde i din nye bank? (N=283) 
Processen var langtrukken     22,6 pct. (64) 
Processen var hurtig      77,4 pct. (219) 
 
S42A. Hvad er det bedste ved dit bankskifte? (Respondenterne har haft mulighed for at 
angive flere svar.) (N=283) 
Jeg har fået lavere rente, gebyrer el.lign.    35,7 pct. (101) 
Jeg har fået nogle fordele, jeg ellers ikke ville have fået,  
     fx gratis kreditkort eller medlemskab af en eller flere foreninger 17,3 pct. (49) 
Jeg har fået et lån, som min tidligere bank ikke tilbød   12,0 pct. (34) 
Jeg har fået et lån, som min tidligere bank ikke ville godkende mig til 10,6 pct. (30) 
Jeg har fået en bankrådgiver, jeg er mere tilfreds med   29,0 pct. (82) 
Jeg mærker ikke nogen forskel     19,8 pct. (56) 
Andet        18,0 pct. (51) 
Heraf kun svaret ”Andet”      13,4 pct. (38) 

Fortsættelse af spor B, hvis respondenten svarede ” Jeg er ved at skifte bank nu” i spørgsmål 35.  
 
S38B. Hvilken bank er du ved at skifte til/ blive kunde i? 
Svar udgår af fortrolighed.  
 
S39B. Hvorfor vil du gerne skifte bank, eller blive kunde i endnu en bank? (Responden-
terne har haft mulighed for at angive flere svar.) (N=29) 
Jeg kan spare penge ved at skifte bank     27,6 pct. (8) 
For at undgå at skulle betale negative renter    17,2 pct. (5) 
Fordi jeg synes, at min nuværende bank har ageret uetisk  20,7 pct. (6) 
På grund af dårlig omtale af min nuværende bank i medierne  6,9 pct. (2) 
Jeg er ikke tilfreds med min tidligere bankrådgiver   13,8 pct. (4) 
Jeg skal, eller er ved at, flytte     6,9 pct. (2) 
Min bankfilial lukker      6,9 pct. (2) 
Min nuværende bank vil ikke tilbyde mig de produkter,  
        jeg har brug for, fx lån til bolig     13,8 pct. (4) 
Min partner og jeg vil gerne have samme bank   10,3 pct. (3) 
Jeg har fået et godt tilbud fra den nye bank    6,9 pct. (2) 
Jeg kan få nogle kundefordele i den nye bank  
     gennem min fagforening eller tilsvarende organisation  20,7 pct. (6) 
Andet        37,9 pct. (11) 
Heraf kun svaret ”Andet”      16,3 pct. (9) 
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S40B. Hvad beskriver bedst din oplevelse med at skifte bank, fra du først overvejede at 
skifte, til nu? (N=33) 
Det er nemt at skifte bank      60,6 pct. (20) 
Det er besværligt og kræver en del arbejde at skifte bank  39,4 pct. (13) 
 
S41B. Hvad beskriver bedst processen med at skifte bank, fra du først overvejede at 
skifte, til nu? (N=33) 
Processen er langtrukken      51,5 pct. (17) 
Processen er hurtig       48,5 pct. (16) 
 
S42B. Hvad forventer du, at få ud af dit bankskifte? (Respondenterne har haft mulighed 
for at angive flere svar.) (N=33) 
Jeg forventer at få lavere rente, gebyrer el.lign.   39,4 pct. (13) 
Jeg forventer at få fordele/rabatter, som jeg ellers ikke ville have fået,  
     fx gratis kreditkort eller medlemskab af en eller flere foreninger 33,3 pct. (11) 
Lån, som min tidligere bank ikke tilbød    15,2 pct. (5) 
Lån, som min tidligere bank ikke ville godkende mig til   12,1 pct. (4) 
En bankrådgiver, jeg er mere tilfreds med    30,3 pct. (10) 
Det ved jeg ikke       21,2 pct. (7) 
Andet        15,2 pct. (5) 
Heraf kun svaret ”Andet”      5,3 pct. (3) 
 
Følgende spørgsmål omhandler eventuelle overtræk på en eller flere af forbrugerens konti. 
 
Samlet spor for alle respondenterne 
 
S43. Hænder det, at én eller flere af dine konti går i minus? (N=2697) 
Ja        25,1 pct. (677) 
Nej        73,4 pct. (1980) 
Det ved jeg ikke       1,5 pct. (40) 
 
S44. Har du en aftale med din bank, om at du må gå i minus på én eller flere af dine 
konti (fx ved at have en kassekredit eller midlertidigt overtræk)? (N=2804) 
Ja        42,5 pct. (1192) 
Nej        47,7 pct. (1337) 
Det ved jeg ikke        9,8 pct. (275) 
 
Hvis respondenten har svaret ”ja”, fortsættes til spørgsmål 45A. Hvis svaret ”nej”, fortsættes til 
spørgsmål 45B.  
 
S45A. Hvor mange procent betaler du ca. i rente, når du går i minus på en konto? (Hvis 
du er i tvivl, så skriv dit bedste gæt.) (N=1194) 
Angivet svar:        42,8 pct. (511) 
Ved ikke:        57,2 pct. (683) 
 
S46A. Hvor stort er beløbet, som du har aftalt med din bank, at du må være i minus på 
én eller flere af dine konti? (Hvis du er i tvivl, så skriv dit bedste gæt.) (N=1195) 
Svar og gennemsnit udgår af hensyn til fortrolighed.  

S47A. Har du, inden for de seneste 12 måneder, haft et overtræk, der er større end, 
hvad du har aftalt med din bank? (N=1192) 
Ja        3,4 pct. (41) 
Nej        95,9 pct. (1143) 
Det ved jeg ikke       0,7 pct. (8) 
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Hvis svaret ”ja”, fortsættes til spørgsmål 48A(a). Hvis ”nej” fortsættes til spørgsmål 50A. 
 
S48A(a) Hvor mange gange i løbet af de seneste 12 måneder har du haft et større over-
træk end, hvad du har aftalt med din bank? (Hvis du er i tvivl, så skriv dit bedste gæt.) 
(N=41) 
1-2 gange       41,5 pct. (17) 
3-4 gange       34,1 pct. (14) 
5-6 gange       7,3pct. (3) 
Mere_end_6       7,3 pct. (3) 
Det ved jeg ikke        9,8 pct. (4) 
 
S49A(a). Hvor mange procent betaler du i rente, når du har et overtræk, der er større 
end, hvad du har aftalt med din bank? (Hvis du er i tvivl, så skriv dit bedste gæt.) (N=41) 
Angivet svar       31,7 pct. (13) 
Det ved jeg ikke       68,3 pct. (28) 
 
S50A. Har du forhandlet din aftale om overtræk, fx rentesatsen på din kredit eller mid-
lertidige overtræk, med din bank? (N=1192)  
Ja        15,5 pct. (185) 
Nej        79,7 pct. (950) 
Det ved jeg ikke        4,8 pct. (57) 
 
S51A. Har du undersøgt, om du kan få en bedre aftale om overtræk i en anden bank end 
den, som du er kunde i nu? (N=1192) 
Ja        3,8 pct. (45) 
Nej        95,0 pct. (1132) 
Det ved jeg ikke        1,3 pct. (15) 
 
Spor B: Hvis svaret ”nej” i spørgsmål 44 
 
S45B. Hvor meget betaler du i renter, hvis din konto går i minus? (Hvis du er i tvivl, så 
skriv dit bedste gæt.) (N=1337) 
Angivet svar       16,9 pct. (226) 
Det ved jeg ikke       83,1 pct. (1111) 
 
S46B. Kontakter din bank dig, hvis én eller flere af dine konti går i minus? (N=1337) 
Ja        25,3 pct. (338) 
Nej        20,8 pct. (278) 
Det ved jeg ikke        53,9 pct. (721) 
 
S47B. Har du talt med din bank om, at få en aftale om overtræk, hvis én eller flere af 
dine konti går i minus? (N=1337) 
Ja        4,9 pct. (66) 
Nej        91,6 pct. (1225) 
Det ved jeg ikke        3,4 pct. (46) 
 
S48B. Har du undersøgt, om du kan få en aftale om overtræk i en anden bank end den, 
du er kunde i nu? (N=1337) 
Ja        2,3 pct. (31) 
Nej        95,2 pct. (1273) 
Det ved jeg ikke       2,5 pct. (33) 
 
I de følgende spørgsmål bedes respondenterne besvare nogle spørgsmål om bankydelser generelt. 
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Q1. Forestil dig, at du har tre konti. På en konto står 5.000 kr., på en anden konto står 
3.000 kr. og på en tredje konto står -1.000 kr. Hvor mange penge har du i alt stående på 
dine konti? (Hvis du er i tvivl, så skriv dit bedste gæt.) (N=2800) 
Svaret rigtigt       69,0 pct. (1933) 
Svaret forkert        31,0 pct. (867) 
 
Q2. Forestil dig, at du låner 5.000 kr., og du vil blive opkrævet 10 % i rente om måne-
den. Hvor mange penge skylder du i alt efter én måned, hvis du ikke har betalt noget af 
lånet tilbage? Der er ingen gebyrer forbundet med lånet. (Hvis du er i tvivl, så skriv dit 
bedste gæt.) (N=2392) 
Svaret rigtigt       67,6 pct. (1616) 
Svaret forkert        32,4 pct. (776)  

Q3. Forestil dig, at du sætter 1.000 kr. ind på din opsparingskonto, hvor der årligt bliver 
tilskrevet 2 % i indlånsrente. Hvor mange penge står der på din opsparing efter fem år, 
hvis du ikke har hævet penge fra kontoen, og du ikke har sat flere penge ind på kon-
toen? (Hvis du er i tvivl, så skriv dit bedste gæt.) (N=2794) 
Mere end 1.100 kr.      55,3 pct. (1544) 
Præcis 1.100 kr.       17,9 pct. (500) 
Mindre end 1.100 kr.      14,2 pct. (397) 
Det ved jeg ikke        12,6 pct. (353) 
 
Følgende spørgsmål er baggrundsinformation om respondenterne 

B1. Angiv dit køn (N=2794) 
Mand        49,1 pct. (1373) 
Kvinde        50,2 pct. (1402) 
Andet        0,3 pct. (7) 
Ønsker ikke at svare      0,4 pct. (12) 
 
B2. Hvilken region er du bosiddende i? (N=2794) 
Region Hovedstaden      31,8 pct. (888) 
Region Midtjylland      22,4 pct. (625) 
Region Nordjylland      9,9 pct. (277) 
Region Sjælland       14,1 pct. (393) 
Region Syddanmark      21,9 pct. (611) 
 
B3. Hvad er din primære beskæftigelse? (N=2690) 
Lønmodtager       52,2 pct. (1405) 
Selvstændig       3,2 pct. (85) 
Studerende       9,9 pct. (266) 
Pensioneret       22,6 pct. (608) 
Ledig        4,0 pct. (108) 
Sygemeldt       1,2 pct. (33) 
Førtidspensionist       4,3 pct. (115) 
Andet         2,6 pct. (70) 
 
B4. Angiv venligst din husstands månedlige indkomst (før skat og inklusive pension). 
(Hvis du er i tvivl, så skriv dit bedste gæt.) (N=2794) 
Under 25.000 kr. om måneden     18,3 pct. (512) 
25-45.000 kr. om måneden     30,2 pct. (843) 
45-65.000 kr. om måneden     17,1 pct. (477) 
65-85.000 kr. om måneden     9,5 pct. (265) 
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85-100.000 kr. om måneden     4,1 pct. (114) 
Mere end 100.000 kr. om måneden     4,1 pct. (114) 
Det ønsker jeg ikke at oplyse     16,8 pct. (469) 
 
B5. Angiv venligst dit højeste afsluttede uddannelsesniveau. (N=2794) 
Grundskole       6,1 pct. (171) 
Almengymnasial uddannelse     9,5 pct. (265) 
Erhvervsgymnasial uddannelse     3,7 pct. (104) 
Erhvervsuddannelse      21,6 pct. (604) 
Kort videregående uddannelse     10,6 pct. (295) 
Mellemlang videregående uddannelse    20,7 pct. (578) 
Bachelor       10,6 pct. (295) 
Lang videregående uddannelse     15,2 pct. (425) 
Forskeruddannelse/PHD el. lign.     1,1 pct. (31) 
Ved ikke/vil ikke svare      0,3 pct. (9) 
Anden uddannelse      0,6 pct. (17) 
 
B6. Er du den primære beslutningstager i husstanden i forhold til valg af, fx bank, for-
sikringer, forsyningsselskab mv.? (N=2794) 
Ja, det er primært mig, som tager beslutninger om den slags  47,7 pct. (1334) 
Jeg er beslutningstager sammen med en anden i husstanden  47,0 pct. (1314) 
Nej, det er primært en anden end mig,  
     der træffer den slags beslutninger    5,2 pct. (146) 
 
B7. Er du den i husstanden, der har ansvar for den daglige økonomi? (N=2793) 
Ja, det er primært mig, der har ansvaret for økonomien herhjemme 49,9 pct. (1394) 
Jeg er ansvarlig for økonomien sammen med en anden i husstanden 43,8 pct. (1222) 
Nej, det er primært en anden end mig,  
     der har styr på økonomien herhjemme    6,3 pct. (177) 
 
B8. Et budget for husholdningen anvendes til at beslutte, hvor stor en del af den sam-
lede indkomst, der skal bruges på faste udgifter, opsparing, forbrug el. lign. 
Har du eller andre i din husstand lagt et budget? (N=2793) 
Ja        67,2 pct. (1876) 
Nej        30,5 pct. (853) 
Det ved jeg ikke        2,3 pct. (64) 
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