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Sammanfattning 
Vi har undersökt förändringar i de svenska hushållens inlåning i banker under finanskrisens 

utbrott hösten 2008. Vår uppsats visar att hushållen i större omfattning än tidigare har flyttat 

sina inlånade pengar under denna period. Både förflyttningar mellan bankerna och från 

bankkonton till annan typ av sparande har ökat. De pengar som flyttats är framförallt sådana 

som överstigit insättningsgarantins maxbelopp. Det är alltså risken att förlora pengar som 

gjort att hushållen agerat på marknaden. Under finanskrisens inledning i september och 

oktober förra året föll förtroendet för bankerna kraftigt. Bankmarknadens negativa exponering 

i media spelade en viktig roll för hushållens syn på de olika bankerna. 

 

Handelsbanken var nettovinnare medan Swedbank var nettoförlorare på inlåningsmarknaden. 

Vår uppfattning är att fler har flyttat pengar ifrån Swedbank än från andra banker eftersom de 

har uppfattats som mest osäkra. Samtidigt har många av dem som spritt sin inlåning valt att 

flytta sina pengar till Handelsbanken. 

 

Våra resultat tyder på att trots stora förflyttningar i inlåningen har hushållen inte bytt bank 

mer än vanligt i det inledande skedet av finanskrisen. Trögheten på marknaden finns kvar så 

länge det inte finns risk att förlora sina pengar. Bland annat personliga relationer är ett hinder 

för kunder att byta bank. Andra orsaker kan vara att kunder inte är intresserade av sparfrågor 

och att banktjänster inte är så olika. Eftersom det framförallt var rädsla att förlora sina pengar 

som drev den ökade mobiliteten på marknaden fick insättningsgarantin och dess höjning i 

oktober stor betydelse för stabiliteten på finansmarknaden. 
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1. Inledning 
Bankmarknaden kännetecknas av hög koncentration och konsumenter som är trogna sin bank. 

Detta gäller också för hushållens inlåning hos banker. En låg kundrörlighet kan vara negativt 

för konkurrensen genom att det innebär att bankerna inte behöver anstränga sig för att få 

behålla sina kunder. 

 

Bankerna har en central roll i ekonomin när det gäller att fördela om resurser från individer 

med överskott till individer med underskott. För att ekonomin i samhället ska fungera krävs 

att bankmarknaden är stabil. Under en finansiell kris riskerar banker att tappa kundens 

förtroende. Faller förtroendet tillräckligt mycket kommer många att välja att ta ut sina pengar 

från banken som därmed drabbas av vad vi kallar en uttagsanstormning eller bankpanik. Om 

stora delar av bankmarknaden drabbas av denna förtroendekris och därmed förlorar sitt 

kapital kan hela det finansiella systemet kollapsa. Detta kan undvikas genom att försäkra 

spararna att deras insatta medel är säkra hos bankerna. I Sverige har vi ett sådant skydd 

genom den statliga insättningsgarantin.  

 

Den nuvarande finanskrisen har satt bankmarknaden på prov. Krisen hade sitt upphov i USA 

och spreds över världen. Den startade med att bankerna gjorde stora kreditförluster och några 

banker gick till och med i konkurs. Även i Sverige rapporterades att bankerna hade problem. 

Statistik visar att marknadsandelarna hos bankerna för inlåning från svenska hushåll har 

förändrats under finanskrisen. Eftersom inlåningen har förändrats så innebär det att kunder har 

flyttat sina sparpengar. Krisen har alltså påverkat konsumenternas rörlighet på marknaden. 

Rörligheten kallar vi mobiliteten och den kan innebära både att man helt flyttar över sina 

tillgångar från en bank till en annan bank eller att man flyttar över delar av sina tillgångar. 

Samtidigt kan förändringarna i marknadsandelar också bero på att hushållen valt andra sätt att 

placera sina pengar till exempel i fonder eller hos riksgälden. Vi vill i denna uppsats se hur 

den nuvarande finanskrisen har förändrat mobiliteten på bankmarknaden med hänseende på 

hushållens inlåning hos bankerna.  
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1.1 Syfte 

Vårt syfte är att utreda hur de svenska hushållens inlåning i banker har förändrats i och med 

den finansiella krisen samt förklara varför förändringarna ser ut som de gör.  

 

o Hur har marknadsandelarna på inlåningsmarknaden förändrats under den senaste 

finanskrisen? 

o Hur har mobiliteten förändrats på inlåningsmarknaden under den senaste finanskrisen? 

o Varför har mobiliteten och marknadsandelarna förändrats? 

o Hur har insättningsgarantin och dess höjning påverkat dessa förändringar i mobiliteten 

och marknadsandelarna? 

1.2 Avgränsning 

Vi ser på de svenska hushållens inlåning i de banker som är aktörer på den svenska 

marknaden. Inlåningen är hushållens placeringar på bankkonton av olika slag och inte 

sparande i fonder eller försäkringar. Vi analyserar marknadsstrukturen främst genom 

hushållens agerande, det vill säga deras rörlighet på inlåningsmarknaden. Vi utreder även hur 

finanskrisen har förändrat inlåningsmarknaden och varför. Det är främst det inledande skedet i 

finanskrisen som vi undersöker, alltså det som hände under hösten 2008. Däremot utelämnar 

vi långsiktiga faktorer som förändrat inlåningsmarknaden, till exempel uppkomsten av 

nischade banker, förändringar i regleringar och ökad användning av banker på Internet. Vi 

utelämnar också skillnader i inlåningsräntans påverkan på mobiliteten eftersom det var stora 

plötsliga förändringar i inlåningen som inträffade vilket tyder på att det var annat än räntan 

som drev förändringarna. Längre fram i uppsatsen kommer vi främst att beröra Swedbank och 

Handelsbanken eftersom det är hos dessa banker man kan se de tydligaste förändringarna i 

inlåningen. När vi analyserat statistik har vi valt att gå tillbaka till 2003 fram till idag för att se 

om finanskrisen har inneburit ett trendbrott i statistiken och jämför alltså krisen med ett mer 

normalt konjunkturläge. 

2. Metod 
För att svara på vår frågeställning samlar vi först in empiri på olika sätt och sammanställer 

dessa för att bilda oss en uppfattning om förändringen i mobiliteten och marknadsandelarna 

på inlåningsmarknaden. Den del av frågeställningen som besvaras är hur mobiliteten och 

marknadsandelarna har förändrats på grund av finanskrisen? Nästa steg är att analysera 
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resultatet med hjälp av teorin för att svara på frågan varför förändringarna ser ut som de gör. 

Här använder vi kända teorier om byteskostnader, kundnöjdhet, asymmetrisk information, risk 

och förtroende för att förklara förändringarna på inlåningsmarknaden. Vi testar också till viss 

del dessa olika teoriers relevans på det fall vi studerat. Vi observerar om byteskostnader, 

minskad kundnöjdhet och förändrad riskuppfattning får de effekter som teorierna förutsäger. 

Utifrån detta besvaras sedan också frågan hur insättningsgarantin och dess höjning har 

påverkat förändringarna i mobiliteten och marknadsandelarna. 

2.1 SCB‐statistik och enkätundersökning 

I det första stadiet av empiriinsamlingen studerar vi SCB:s statistik över inlåningen i 

bankerna. Vi använder oss av månadsdata från 2003 till idag. Denna statistik är aktuell, 

trovärdig, omfattande och lättillgänglig. Eftersom det i SCB:s statistikdatabas går att välja ut 

endast hushållens sparande samt vilka banker man vill ha information om passar den också 

vårt syfte mycket väl. Statistiken ger oss svar på hur nettoförändringen i inlåningen för de 

olika bankerna sett ut och hur marknadsandelarna därmed förändrats. Däremot svarar den inte 

på hur bankkunderna valt att förändra sin inlåning. Har kunderna bytt bank helt eller skaffat 

en till, eller har de flyttat över pengarna från bankkonto till annat sparande?  

 

På grund av den sekretess som råder på bankmarknaden är det svårt att hitta underlag för på 

hur mobiliteten ser ut. Vart pengar har flyttats och hur många konton som stängts eller 

öppnats är exempel på sådana uppgifter som inte är offentliga. Hur kunderna förändrat sin 

inlåning undersöker vi genom att samla in och sammanställa information på andra sätt. En del 

av detta är en enkätundersökning. När man utför en enkätundersökning finns det vissa risker 

som till exempel bortfall, missförstådda frågor, ledande frågor och skevt urval.1 

 

Vi använde oss utav sannolikhetsurval. Det innebär att det mindre delurval som används 

kommer att med slumpens hjälp representera hela populationen.2 Populationen i vårt fall är 

Sveriges vuxna befolkning.  

 

Enkäterna delades ut i centrum av Linköping. Vi frågade människor som såg ut att vara över 

18 år och som satt på bänkar, stod i bankomatkön eller väntade på bussen, alltså de som såg ut 
                                                 
1 Björklund, M & Paulsson, U. (2003) Seminarieboken s.70,  
   Sverke, M. (2003) Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta, I: Kunskapande metoder 
inom samhällsvetenskapen s.49-50 
2 Esaiasson, Peter m. fl. (2007) Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad s. 195 
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att ha haft tid att besvara enkäten. Vi försökte fråga folk så slumpmässigt som möjligt. 

Femton personer som vi frågade ville inte svara på enkätfrågorna. Vissa sade helt enkelt att de 

inte ville, andra förklaringar var att man hade bråttom eller inte förstod svenska. Problemen 

var alltså att det var många som inte ville svara och att de som svarade kan ha varit människor 

som har mer tid än andra. En annan risk är att vi bara har frågat folk som ser trevliga ut. Allt 

detta kan göra att det inte blir helt slumpmässiga personer och urvalet motsvarar då inte 

populationen.  

 

Resultatet av enkäterna blir mer tillförlitligt ju fler svar vi får och är även beroende av hur 

pass enkla frågorna är att förstå och svara på. Samtidigt måste frågorna vara utformade så att 

informationen vi får av svaren är användbar och går att dra väl underbyggda slutsatser ifrån. 

Vi ville inte direkt nämna finanskrisen, då detta kunde vara ledande och att svarspersonerna 

då kände sig tvungna att förhålla sig till den. Vi ville snarare att de skulle kommentera krisen 

om de kände att den påverkade deras val av byte av bank, förtroende eller liknande. Fyrtio 

personer svarade på enkätundersökningen sammanlagt, vilket är ett relativt litet antal. Vi ser 

enkäterna som en fingervisning och inte ett statistiskt säkerställt resultat.  

2.2 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa metoden består av att vi intervjuade företrädare för lokala bankkontor då 

dessa har koll på hur kunderna har agerat under krisen. Intervjuerna handlar om att ta reda på 

hur mobiliteten på marknaden ser ut och varför den ser ut som den gör. De ger oss en djupare 

kunskap som vi inte kan få av statistiken eller enkäterna. Statistiken, enkäterna och övrig 

empiri hjälper oss sedan att generalisera dessa kunskaper.3  

 

Här finns det dock risker med vinklade svar, ledande frågor, missförstånd samt att vi kan ha 

missat viktiga frågor. Intervjuerna vi genomförde var strukturerade med förutbestämda frågor 

eftersom vi hade en klar uppfattning om vilka frågor vi ville ha svar på. I de fall frågorna har 

behövts förtydligas eller vi velat ha mer information har vi ställt följdfrågor. Under intervjun 

kan intervjuaren medvetet eller omedvetet påverka den intervjuade och dennes svar, så 

kallade intervjuareffekter.4 Medveten påverkan har vi undvikit. Däremot finns en viss risk att 

vi kan ha påverkat intervjun omedvetet, med bland annat uttal och mimik.  

 
                                                 
3 Patel, R & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder s. 110 
4 Esaiasson, Peter m. fl. (2007) Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad s. 265 
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Vi kontaktade Swedbank och Handelsbanken genom att först skicka e-post och sedan att ringa 

till dem. På Swedbanks lokalkontor i Linköping city ville de inte ställa upp på en kort 

intervju, de hade för mycket att göra de kommande veckorna. Men på Swedbanks lokalkontor 

i Skäggetorp kunde en anställd ställa upp. På Handelsbankens lokalkontor i Linköping city 

gick de också med på en intervju. Båda ville också ha frågorna i förväg. 

 

Intervjuerna tog båda lite drygt femton minuter. Vi spelade in intervjuerna för att minska 

riskerna för missförstånd och feltolkningar av svaren. Ett problem kan då vara att personerna 

vi intervjuade inte kände sig helt bekväma och på så sätt var mer försiktiga i sina svar. 

 

Eftersom det är företrädare för bankerna som vi intervjuade måste vi självklart i analysen ta 

hänsyn till att svaren kan vara vinklade. Till exempel att man inte berättar om negativ 

information, om kontoret har tappat många kunder eller liknande. 

2.3 Litteratur  

Genom att studera olika typer av litteratur har vi fått en uppfattning om vad som skrivits i 

detta ämne och fått information om finansmarknaden, krisen och bankerna. Bland annat har vi 

läst olika rapporter från konkurrensverket, bankföreningen samt storbankernas 

årsredovisningar. Vi har även läst akademiska artiklar och facklitteratur i ämnet för att bredda 

vår teoretiska kunskap.  

 

I kapitlet om medias rapportering har vi läst tidningsartiklar för att uppfatta hur medierna 

rapporterat om finanskrisen, för att se vilken information allmänheten fick om bankerna och 

deras riskexponering. Framförallt har vi studerat Swedbank och Handelsbanken eftersom det 

är där vi ser störst förändringar i marknadsandelar under 2008. Eftersom det finns en väldigt 

stor mängd information att gå igenom har vi inriktat oss på vissa sökord och sökt vad Dagens 

Nyheter, Dagens Industri samt Aftonbladet har skrivit om dessa under den här perioden. Det 

är ingen genomgång av allt material som finns utan mer en snabb överblick för att skapa oss 

en uppfattning om hur informationen såg ut rörande de svenska storbankerna.  

2.4 Sekundärdata 

En del av de litteraturkällor vi har använt är sekundärdata, främst rapporter, undersökningar 

och årsredovisningar. Vissa av dessa bör man vara medveten om att de kan vara vinklade eller 
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innehålla felaktigheter.5 Vi har i delen om finanskrisens bakgrund använt tal av Stefan Ingves 

och Svante Öberg från Riksbanksdirektionen. Vi är medvetna om att de kan innehålla fel men 

de stämmer väl överens med varandra och andra källor i ämnet, och vi bedömer dem som 

pålitliga källor. Storbankernas årsredovisningar och rapporter från bankföreningen är källor 

som självklart kan vara vinklade. Bankföreningen är bankernas gemensamma representant. 

2.5 Reliabilitet, generaliserbarhet och validitet 

Reliabiliteten, generaliserbarhet och validiteten är tre viktiga begrepp. Reliabilitet innebär att 

resultatet är tillförlitligt och inte innehåller för mycket slumpmässiga fel.6 När det gäller 

analysen av statistiken från SCB finns det inget som talar för att den inte skulle vara 

tillförlitlig. Enkäter och intervjuer och annat empiriskt material kan självklart innehålla fel. 

Enkätundersökningen vänder sig till relativt få respondenter vilket gör att man måste vara 

medveten om att urvalspopulationen kanske inte representerar befolkningen. Reliabiliteten 

kan också påverkas av att de som svarar på enkäter eller intervjuer missförstår frågorna. Vi 

försöker därför ställa tydliga och enkla frågor. För att öka reliabiliteten är det bra att använda 

sig av flera olika metoder. Vi använder sekundärdata, enkäter och intervjuer och kan därmed 

se om de olika resultaten stämmer överens med varandra.7 

 

Generaliserbarheten har flera aspekter.8 En aspekt är den geografiska som framförallt berör 

enkäterna och intervjuerna. Vi använder Linköping som en representativ stad i Sverige. 

Swedbankkontoret i Skäggetorp är ett litet kontor vilket kan innebära att kunderna där har 

starkare personliga band till personalen. Detta kan innebära att resultaten från intervjun där 

inte är överförbara på större kontor. En annan aspekt är om resultaten går att föra över på 

andra finanskriser. Varje enskild kris har speciella förutsättningar, till exempel kan 

kreditförluster och medias rapportering se olika ut för olika kriser. Detta innebär att resultatet 

kommer att se annorlunda ut vid nästa kris men vi tror ändå att uppsatsen ger nyttiga 

kunskaper om vad som driver förändringarna i tider av osäkerhet på bankmarknaden och 

därmed hur insättningsgarantin och media påverkar hushållens mobilitet under sådana 

förhållanden. 

 

                                                 
5 Björklund, M & Paulsson, U. (2003) Seminarieboken s. 67 
6 Sverke, M. (2003) Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta, I: Kunskapande metoder 
inom samhällsvetenskapen s. 55 
7 Björklund, M & Paulsson, U. (2003) Seminarieboken s. 63 
8 Gummeson, E. (2003) Fallstudiebaserad forskning. I: Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen s. 134 
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Enkäterna och intervjuerna är ett sätt att öka validiteten, att veta att man undersöker rätt sak.9 

Vi undersöker inte bara förändringarna i marknadsandelarna utan vill också se vad 

förändringarna består av. Detta missar vi om vi bara använder oss av statistiken. Eftersom det 

är tydliga frågeställningar som vi vill ha svar på blir det inte så svårt att ställa tydliga frågor i 

enkäter och intervjuer. Vi tror alltså att respondenterna förstår frågorna och svarar på rätt sak.  

Att använda sig av olika metoder är ett bra sätt att också öka validiteten eftersom man då kan 

jämföra resultaten med varandra.10  

 

3.  Den  finansiella  sektorn,  hushållssparandet  och 

finanskrisen 
För att bilda oss en uppfattning om ämnet har vi sammanställt fakta och historik i detta 

kapitel. Här tas upp hur marknaden ser ut och grundläggande fakta om hushållens sparande 

samt händelseförloppet kring finanskrisens tillkomst och utveckling. Kapitlet ger en 

referensram som är viktig för förståelsen av uppsatsen.  

 

3.1 Finanssektorn 

Det finansiella systemet har tre huvuduppgifter i ett samhälle. Dessa är att omfördela 

sparande, hantera finansiella risker och erbjuda ett effektivt betalningsväsende. 11 Den första 

uppgiften innebär att man omfördelar kapital från företag och hushåll som har överskott till 

dem som har underskott, det vill säga omvandla sparande till investeringar. Individen ges på 

så sätt möjlighet att omfördela sin konsumtion över tiden.12  
 

Banker är en typ av finansiell intermediär som sammanför investerare, alltså sparare, och 

företag. Det ligger ingen koppling mellan kapitalinsatsen och ett visst projekt, vilket innebär 

att kunden som placerar pengar hos till exempel en bank har en fordran hos denne och inte i 

de företag eller personer som banken investerat i. Bankerna sammanför medel från ett flertal 

sparare, vilket gör det möjligt att placera kapital i storskaliga investeringar. Vidare har 

bankerna kunskap om finansiella risker, vilket de flesta sparare inte har.13 Den skillnad mellan 

                                                 
9 Björklund, M & Paulsson, U. (2003) Seminarieboken s.59 
10 Björklund, M & Paulsson, U. (2003) Seminarieboken s. 60 
11 Falkman, H. (2004) Bank- och finansieringstjänster – Varför krävs reglering? s. 25 
12 Falkman, H. (2004) Bank- och finansieringstjänster – Varför krävs reglering? s. 28 
13 Falkman, H. (2004) Bank- och finansieringstjänster – Varför krävs reglering? s. 34-38 
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låneränta och sparränta som en bank tar ut kallas räntemarginal och är bankens viktigaste 

inkomstkälla.14  

 

Bankmarknaden har en stor betydelse för att ekonomin ska fungera vilket bidrar till att det 

finns mycket regleringar för vad som krävs för att starta en bank och hur banker får agera. De 

regleringar som ger större konsumentskydd handlar om hur information till kunderna ska 

utformas. De regleringar som ger finansiell stabilitet medför sämre konkurrens på marknaden 

medan skydd för konsumenten stimulerar konkurrensen.15  

 

Den finansiella sektorn har genomgått stora förändringar de senaste decennierna på grund av 

avregleringar, internationalisering och ny teknik.16 Ökad konkurrens på en bankmarknad kan 

leda till att banker tar större risker för att fortsätta ha lika höga inkomster. Reglerar staten mot 

ökad konkurrens leder detta till högre kostnader för konsumenterna och en minskad 

effektivitet17 hos bankerna. Idag då bankmarknaden har blivit mer internationell kan det 

uppstå problem med att veta vilka regleringar som ska gälla och vems ansvar det är att se till 

att banken inte utsätter sig för stora risker.18  

 

En banks skulder består till stor del av de pengar allmänheten har inlånat i banken. Denna 

inlåning har ofta kort löptid vilket innebär att ägarna kan ta ut pengarna med kort varsel. 

Bankens tillgångar består till stor del av det man lånat ut till allmänheten. Denna utlåning sker 

däremot ofta med lång löptid. Banken kan alltså inte på kort sikt tillgodogöra sig dessa 

pengar. Banken har även egna reserver som är till för att kunna betala tillbaka de pengar som 

sparare vill ta ut. Dessa pengar ger ingen ränta till banken men är istället likvida och gör att 

banker kan betala tillbaka om många plötsligt vill ta ut sina pengar.19 Om banken drabbas av 

en omfattande uttagsanstormning räcker inte dessa reserver till. Banken får problem med att 

få fram så mycket pengar som allmänheten vill ta ut och drabbas av likviditetsbrist. En sådan 

likviditetsbrist gör att även solida banker kan gå i konkurs.20 

                                                 
14 Svenska Bankföreningen 2008-11, Banker I Sverige, faktablad om svensk bankmarknad 
15 Konkurrensverket 2009-02-09: Hinder för effektiv konkurrens, Granskning av banktjänster för privatpersoner, 
dagligvaruhandeln och produktion av byggmaterial s.42-44  
16 Konkurrensverkets rapportserie 2005:1, Konkurrensen i Sverige 2005, Konkurrensverket s. 142 
17 ”En verksamhet är effektiv i absolut mening om dess resultat inte kan förbättras då insatserna är givna” 
Höglund, Begnt, sökord: effektivitet, Nationalencyklopedin 
18 Mishkin, F S (2007) The Economics of Money, Banking and Financial Markets s. 179-192 
19 Bebczuk, R N. (2003) Asymmetric Information in Financial Markets – Introduction and Applications s. 118-
119 
20 Fregert, K. Jonung, L. (2005) Makroekonomi –teori, politik och institutioner. s. 212-216  
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3.2 Hushållens finansiella sparande 

De svenska hushållens sparande sker främst i form av banksparande, värdepapperssparande 

(aktier och fonder) samt kapital och pensionsförsäkringssparande.21 Banksparandet är störst 

av dessa tre och i september 2008 utgjorde bankinlåningen 34 % av de svenska hushållens 

totala finansiella tillgångar. Av den totala inlåningen på den svenska bankmarknaden kom 43 

% från de svenska hushållen. Höga räntor och fallande börser under 2007 och 2008 har gett 

kraftiga ökningar i banksparandet.22  

 

3.3 Bankerna 

I Sverige finns fyra olika typer av banker: svenska bankaktiebolag, sparbanker, 

medlemsbanker och utländska banker. Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB är 

bankaktiebolag och de fyra största bankerna. Därutöver finns flera mindre bankaktiebolag 

med olika typer av verksamhetsinriktning. De utländska bankerna är främst inriktade på 

företags och värdepappersmarknaden. Danske bank, som bland annat äger Östgöta enskilda 

bank är den femte största banken i Sverige. Sparbankerna är i allmänhet små och lokala och 

många samarbetar med Swedbank. I Sverige finns två medlemsbanker, dessa är ekonomiska 

föreningar som tillhandhåller banktjänster åt medlemmarna.23 

 

De fyra stora bankerna är så kallade universalbanker, de kan erbjuda alla typer av finansiella 

tjänster på större delen av den finansiella marknaden. Andra typer av banker är till exempel 

Skandiabanken och Länsförsäkringar bank som i mitten av 90-talet etablerade sig som telefon 

och internetbanker. ICA-banken som inriktar sig mot privatkunder startade i början av 2000-

talet. Några utav de senast etablerade bankerna är Avanza Bank och HQ bankaktiebolag som 

från början var värdepappersbolag.24  

 

Bankmarknadsstrukturen i Sverige kan liknas vid oligopol, då de fyra stora bankerna är störst 

på alla delmarknader.25 Av hushållens inlåning i banker 2008 hade de fyra storbankerna 72 % 

                                                 
21 ECON Rapport nr 2007-025, Konkurrensen på bankmarknaden Svenska Bankföreningen s. 22 
22 Svenska Bankföreningen 2008-11, Banker I Sverige, faktablad om svensk bankmarknad s. 3-8 
23 Svenska Bankföreningen 2008-11, Banker I Sverige, faktablad om svensk bankmarknad  
24 Svenska Bankföreningen 2008-11, Banker I Sverige, faktablad om svensk bankmarknad 
25 Konkurrensverkets rapportserie 2005:1, Konkurrensen i Sverige 2005, Konkurrensverket s. 136 
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av marknaden. I en Synovate-undersökning från 2008 uppgav cirka hälften att de använde fler 

än ett företag för tjänster så som sparande lån och betalningar.26 

 

3.3.1 Fakta om Swedbank 

År 1992 bildades Sparbanken Sverige AB, där en stor del av sparbankerna i Sverige gick med. 

Föreningsbankens ursprung var ur jordbrukskassorna runt om i landet.1992 samlades alla 

föreningsbanker och blev bankaktiebolaget Föreningsbanken AB. Sparbanken Sverige AB 

och Föreningsbanken AB gick ihop och bildade FöreningsSparbanken 1997, senare ändrades 

namnet till Swedbank AB. 2005 förvärvades Hansabank som är aktiv i de baltiska länderna.27 

Enligt årsredovisningen 2008 har Swedbank 4,1 miljoner privatkunder i Sverige, vilket är lika 

många som man hade 2007.28 

3.3.2 Fakta om Svenska Handelsbanken 

Stockholm Enskilda bank grundades 1871. På 1910-talet blev banken rikstäckande genom 

förvärv av andra banker och år 1919 antogs namnet Svenska Handelsbanken. På 80-och 90-

talet öppnade Handelsbanken filialer utanför Sverige, bland annat i USA och Norden.29 Under 

bankkrisen på 90-talet var Handelsbanken den enda storbanken som inte behövde diskutera 

statligt stöd. Andelen av inlåning från hushållen ökade under 90-talet från 11 % till 17 %.30 

3.4 Finanskrisen 

De första tecknen på att en finansiell kris var på väg i USA kom under sommaren 2007. BNP 

Paribas och Bear Sterns var då de första stora bankerna som råkade ut för stora 

kreditförluster.31 Orsaken till kreditförlusterna var de så kallade subprime-lånen som var 

riktade till hushåll med låga inkomster. Många av dessa hushåll köpte hus med tron att 

priserna skulle fortsätta stiga som de hade gjort under en längre period. När det istället visade 

sig att marknaden var mättad och priserna började sjunka fick dessa hushåll problem med de 

höga lånen. Hushållen kunde inte betala tillbaka lånen eftersom huset inte gick att sälja till det 

pris de köpt det för.32 

 
                                                 
26 Synovate rapport 2008-04-07, Allmänhetens syn på bankerna s. 8 
27 Swedbank: om Swedbank: Bankens historia. www.swedbank.se  hämtad 2009-04-15 
28 Swedbank Årsöversikt 2008 
29 Lindgren, H, Körberg, I, sökord: Handelsbanken, Nationalencyklopedin 
30 Bankens historia -1990-talet www.handelsbanken.se  hämtad 2009-04-17  
31Öberg, S. 2009-01-20. Sverige och finanskrisen Tal hos Carlson Investment Management 
32Öberg, S. 2009-01-20. Sverige och finanskrisen Tal hos Carlson Investment Management 
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Den tidigare positiva ekonomiska utvecklingen och ett ökat risktagande medförde många 

finansiella innovationer. En av dem var värdepapperiseringen av bolån. Den innebar att 

bolåneinstituten klumpade ihop en mängd lån, subprime-lån och andra, och sålde vidare dem 

som kreditinstrument.33 Med instrumenten spreds risken till banker och andra köpare världen 

över. När de amerikanska hushållen fick problem att betala sina räntor föll värdet på dessa 

instrument snabbt och kreditförlusterna spreds över hela världen.34 

 

I september 2008 övergick den finansiella oron till kris när storbanken Lehman Brothers gick 

i konkurs. Eftersom ingen väntat sig att en så stor bank kunde gå i konkurs fick detta stora 

konsekvenser för förtroendet för det finansiella systemet.  Även de svenska bankerna 

drabbades av denna misstro. 35 

3.5 Uttagsanstormning och insättningsgarantin 

När bankerna gör stora kreditförluster och till och med går omkull tappar allmänheten 

förtroendet för systemet. Om allmänheten inte litar på att pengarna man har i banken är säkra 

kommer många att ta ut pengarna. Man får en uttagsanstormning (eng. bank run) vilket 

innebär att bankerna förlorar all sin likviditet och riskerar att gå omkull.36  För att förhindra en 

sådan uttagsanstormning finns det en statlig insättningsgaranti som innebär att om en bank går 

i konkurs så får bankkunderna tillbaka sina tillgångar upp till ett visst belopp. Då minskar 

kunders incitament att ta ut sina pengar och marknaden stabiliseras. 

 

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar spararnas pengar på de konton som omfattas. 

Garantin gäller för både privatpersoner och företag. I Sverige infördes insättningsgarantin 

1996 och maxbeloppet var då 250 000 kr per institut. Efter att finanskrisen hade brutit ut på 

allvar i och med Lehman Brothers konkurs beslutade regeringen att höja maxbeloppet till 

500 000 kr per institut. Samtidigt skrevs lagen om så att alla typer av konton utom det 

individuella pensionssparandet innefattas av garantin. Den 6 oktober 2008 trädde den nya 

lagen i kraft. Riksgälden har ansvaret för att betala ut pengarna och detta ska ske inom tre 

månader efter konkursen.37 Syftet med höjningen och utvidgningen var att öka stabiliteten på 

                                                 
33Ingves S. 2009-03-31. Det penningpolitiska landskapet i en finansiell kris Tal hos Nationalekonomiska 
föreningen 
34Ingves S. 2009-03-31. Det penningpolitiska landskapet i en finansiell kris Tal hos Nationalekonomiska 
föreningen 
35 Öberg, S. 2009-01-20. Sverige och finanskrisen Tal hos Carlson Investment Management 
36 Fregert, K. Jonung, L. (2005) Makroekonomi –teori, politik och institutioner. s. 212-216 
37 Insättningsgarantin: Om verksamheten. www.insattningsgarantin.se hämtad 2009-04-09 



 

12 
 

marknaden. I propositionen till lagförändringen skriver författarna att höjningen spelar stor 

roll eftersom en stor del av det kapital som finns i banken ägs av individer som har mer än 

250 000 kr på banken, trots att det är en ganska liten del av befolkningen som har så stora 

summor på banken.38 I en utredning om insättningsgarantin från 2005 rekommenderade 

författarna att beloppet inte skulle höjas från 250 000 kr. De skriver också att 2002 var det 

endast 5 % av befolkningen över 18 år som hade över 250 000 kr inlånat i bank men samtidigt 

stod de rikaste 10 % av befolkningen för över två tredjedelar av den totala inlåningen från 

privatpersoner. Dessa 10 % hade i genomsnitt 416 000 kr inlånat i en eller flera banker.39  

 

Incitamenten att ta ut sina pengar ur problembanker försvinner dock inte helt i och med 

insättningsgarantin. Eftersom det tar tid innan man får sina pengar kan problem med 

kortsiktiga utgifter uppstå.40  

4. Teori 

Nedan kommer vi att presentera teorierna vi använder för att analysera empirin. Här ingår 

både ”ren” teori från läroböcker och artiklar samt teori som är bundet till bankmarknaden, 

som vi hämtat ur olika rapporter från bland annat konkurrensverket. Teorin är hämtad från 

olika forskningsområden som alla påverkar mobiliteten på inlåningsmarknaden under en 

finansiell kris. 

4.1 Kundmobilitet 

En stor kundmobilitet ger ytterligare incitament åt aktörerna att öka konkurrensen. Olika slags 

hinder för att byta serviceprodukt kan ge inlåsningar. Dessa förhinder gör, i vårt fall, att 

bankerna skulle kunna ge mindre förmånliga räntor eller sämre service utan att de skulle 

förlora marknadsandelar. Ökas kundmobiliteten får bankerna en mer elastisk efterfrågan, då 

skulle de förlora kunder om de inte tillhandahöll en bra sparandetjänst.41 En annan typ av 

                                                 
38 Proposition 2008/09:49. Utvidgning av insättningsgarantin s. 12-13 
39 SOU 2005:16, Reformerat system för insättningsgarantin: betänkande, Finansdepartementet 
Insättningsgarantiutredningen s. 17, 106-108 
40 SOU 2005:16, Reformerat system för insättningsgarantin: betänkande, Finansdepartementet 
Insättningsgarantiutredningen. s. 119 
41 ECA, Financial Services Subgroup, Public version 2006-05, Competition issues in retail banking and 
payments systems markets in the EU, s. 17 
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mobillitet är att man använder sig utav mer än en bank vilket har blivit allt mer vanligt. Men 

en marknad kan vara effektiv och kunderna nöjda även om mobiliteten är låg.42 

4.2 Transaktionskostnader 

Transaktionskostnader är definierade som alla kostnader utöver priset som är förknippade 

med att köpa eller sälja en vara/tjänst.43 En av förgrundsgestalterna inom teorierna kring 

transaktionskostnader, Oliver E Williamson säger att ”Transaktionskostnader inom ekonomin 

är motsvarigheten till friktionen inom fysiska system.”44 Det kan alltså vara till exempel 

sökkostnader för att hitta information om varan och kostnader för att skriva omfattande 

kontrakt. Transaktionskostnadsteoriernas ursprung är från Ronald H Coases förklaringar till 

varför företag bildades som alternativ till att bara använda den fria marknaden. Om 

transaktionskostnaderna gjorde att det var mer effektivt att organisera sig än att bara agera på 

den fria marknaden uppstod företag.45  

 

Teorierna kring transaktionskostnader förutsätter att människor har en begränsad förmåga att 

lösa komplicerade problem och att människor ser till sitt eget bästa främst. Vi kan alltså inte 

lita helt på varandra och därmed uppstår transaktionskostnader.46  

 

Teorierna används ofta för att förklara hur olika marknader är organiserade. Enligt 

Williamson är transaktionskostnadsteorierna användbara på många mikroekonomiska 

problem.47 I denna uppsats använder vi transaktionskostnader för att förklara hur mobiliteten 

på bankmarknaden begränsas genom vad vi kallar byteskostnader. 

 

4.3 Byteskostnader  

Byteskostnader är transaktionskostnader som uppstår när du ska byta bank. I artikeln Why 

customers stay: measuring the underlying dimensions of services switching costs and 

managing their differential strategic outcomes menar författarna att byteskostnader är de 

ekonomiska och psykologiska kostnader som uppkommer när man ska byta från en 

                                                 
42 Konkurrensverket 2009-02-09: Hinder för effektiv konkurrens, Granskning av banktjänster för privatpersoner, 
dagligvaruhandeln och produktion av byggmaterial s. 33-34 
43 Nationalencyklopedin. Sökord: Transaktionskostnader 
44 Williamson, O E. (1985) The economic institutions of capitalism s. 19 (egen översättning) 
45 Carlton, D W & Perloff, J M (2005) Modern Industrial Organisation s. 5 
46 Williamson, O E. (1985) The economic institutions of capitalism s. 30 
47 Williamson, O E. (1985) The economic institutions of capitalism s. 39-42 
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tjänsteleverantör till en annan. Dessa kostnader ses som hinder för mobiliteten. Författarna 

identifierar tre kategorier av byteskostnader vilka presenteras nedan. 

 

Den första är fortsättningskostnad. Oftast kan kunden tjäna på att ha kvar samma bank,  då 

denne blir igenkänd och får andra fördelar. Kunden kan också känna osäkerhet att byta till en 

tjänst som denne inte har erfarenhet utav. 

 

Den andra kategorin kallas för lärandekostnad. Med det menas all typ av information och 

värdering kunden måste skaffa för att kunna byta bank, så kallad sökkostnad. När man har 

bytt bank måste kunden lära sig ett nytt banksystem. Efter detta tillkommer också en 

administrativ kostnad att fylla i blanketter och liknande. 

 

Den sista kostnaden är irreversibel kostnad (eng. sunkcost), detta är att all den tid och energi 

kunden har lagt ner på relationen med sin gamla bank som går förlorad vid byte.48 

 

Andra typer av kostnader som begränsar mobiliteten är transportkostnader. Höga 

transportkostnader delar upp marknaden till lokala marknader, vilket leder till sämre 

konkurrens.49 

 

Med paketering (eng. bundling) menas att företagen inte säljer varor eller tjänster en och en 

utan istället paketerar ihop dem och säljer dem som ett paket.50 Paketeringen kan verka 

hämmande för mobiliteten på marknaden genom att det blir svårare att jämföra priserna på de 

olika tjänsterna eller varorna. Samtidigt blir det ofördelaktigt att byta leverantör för bara en 

del av paketet eftersom konsumenten då går miste om paketrabatten eller vad förmånen 

annars består av. Paketering kan alltså vara ett sätt för företagen att höja byteskostnaderna.51 

                                                 
48  Jones, M.A. Mothersbaugh D L. & Beatty S E. (2002) 
Why customers stay: measuring the underlying dimensions of services switching costs and managing their 
differential strategic outcomes 
49 ECA, Financial Services Subgroup, Public version 2006-05,  
Competition issues in retail banking and payments systems markets in the EU, s. 18 
50 Carlton, D W & Perloff, J M. (2005) Modern Industrial Organisation s. 321-325 
51 Report from the Nordic competition authorities 2006:1, Competition in Nordic Retail Banking s. 77 
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4.4 Nöjda kunder 

Om bankerna vill behålla sina kunder är det självklart viktigt att hålla dem nöjda.  

Byteskostnader har betydelse främst när kunderna inte är nöjda52  

 

Kunders beslut att byta leverantör kan också förklaras av push eller pull faktorer. Pull faktorer 

är när konsumenten byter leverantör för att han/hon har hittat någon bättre. Bytet beror då 

alltså inte i första hand på att kunden är missnöjd med den första leverantören. Push faktorer 

är däremot sådant som gör att kunden blir så missnöjd med leverantören så att han/hon därför 

byter.53 

4.5 Asymmetrisk information 

De hinder som finns för mobiliteten på marknaden är ofta kopplat till att bankmarknaden 

kännetecknas av asymmetrisk information. Det innebär att en part har information som är 

viktigt för ett kontrakt som den andra parten inte har.54 Detta medför en osäkerhet som ökar 

byteskostnaderna. Det leder bland annat till mer komplicerade kontrakt och högre 

sökkostnader.55 Den asymmetriska informationen begränsar mobiliteten genom att 

konsumenterna föredrar att bygga långvariga relationer. Då kan de signalera till banken att de 

är kunder med låg risk, och kan då förhandla bättre med sin bank.56  

 

Dålig transparitet är ett begrepp som innebär att kunder har svårt att jämföra tjänster och 

priser.57 Sparare kan ha svårt att inhämta och utvärdera ekonomisk information, även om man 

skulle göra information allmän genom en tillsynsmyndighet. Ett annat problem kan vara att 

sparare inte agerar rationellt utifrån förutsättningar och information, vilket kan bero på vanor, 

status eller påverkan från bekanta.58 

 

                                                 
52 Jones, M A. Mothersbaugh D L. Beatty S E. (2000) Switching barriers and repurchase intensions in services, 
Journal of retailing volume 76(2), s. 159 
53 Report from the Nordic competition authorities 2006:1, Competition in Nordic Retail Banking s. 79 
54 Konkurrensverket 2009-02-09: Hinder för effektiv konkurrens, Granskning av banktjänster för privatpersoner, 
dagligvaruhandeln och produktion av byggmaterial s. 39 
55 Carlton, D W & Perloff, J M. (2005) Modern Industrial organisation s. 5 
56 Konkurrensverket 2009-02-09: Hinder för effektiv konkurrens, Granskning av banktjänster för privatpersoner, 
dagligvaruhandeln och produktion av byggmaterial 
57 ECA, Financial Services Subgroup, Public version 2006-05, Competition issues in retail banking and 
payments systems markets in the EU, s. 17-18 
58 Falkman, Henric. (2004) Bank- och finansieringstjänster – Varför krävs reglering? 
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En annan aspekt är att asymmetrisk information orsakar stora implikationer i den finansiella 

sektorn och kan ge upphov till och sprida en finansiell kris.59 En banks betalningsbalans är 

viktig när banken ska låna ut pengar. Om till exempel värdet på bankens tillgångar försämras 

kommer den att låna ut mindre pengar, vilket minskar investeringarna i företag och ekonomin 

saktar in. Vid ekonomiska kriser är det också svårare att fördela pengar från sparare till 

investerare effektivt. Detta på grund av en stor ökning av osäkerheten på den finansiella 

marknaden, vilket gör det svårare för sparare att veta vilken risk deras pengar är utsatta för 

och om deras bank är bra eller dålig.60 Konsumenterna har inte information om bankernas 

finansiella styrka och deras olika affärer. En banks svårigheter att betala tillbaka pengar till 

sparare som vill ta ut sin inlåning kan bidra till en kedjereaktion där kunder även tror att andra 

banker kommer att få svårt att betala tillbaka de inlånade pengarna. På så sätt kan 

uttagsanstormningar sprida sig till fler banker och hela systemet riskerar att kollapsa.61  

4.6 Risk och förtroende 

Inom bankväsendet är förtroende grundläggande för en banks existens. Risk är ett begrepp 

som vävts samman med förtroende. Att en person har förtroende för någon, betyder att denne 

anser att sannolikheten är hög för ett positivt utfall vid samarbete. Hur personen uppfattar en 

risk är sannolikheten för ett negativt utfall. I begreppet förtroende ligger även förutsägbarhet, 

kompetens, och pålitlighet. Kunderna visar sitt förtroende genom att till exempel låta den man 

litar på att ta hand om sina tillgångar. Människor är generellt riskaverta, vilket innebär att man 

föredrar låg risk istället för hög. En ekonomisk förlust är alltså mer avskräckande för de flesta 

än vad en lika stor vinst är lockande. Relationer som fördjupas över tid minskar kunders 

uppfattning om risken. Detta gör att banktjänster lätt blir relationsbaserade. Tjänsterna är ju 

komplicerade, riskfyllda och långsiktiga. Det finns en osäkerhet med att byta bank för att man 

inte vet om fördelarna kommer att vara större än nackdelarna.62 

 

En kund kan antingen vara relationsorienterad eller transaktionsorienterad när det kommer till 

banktjänster. De transaktionsorienterade är mest intresserade av priset och bekvämligheten.63   

 

                                                 
59 Bebczuk, R N. (2003) Asymmetric Information in Financial Markets – Introduction and Applications. preface 
60 Mishkin, F S (2007) The Economics of Money, Banking and Financial Markets s. 207-208 
61 Bebczuk, R N. (2003) Asymmetric Information in Financial Markets – Introduction and Applications s. 121 
62 Hast, Lennart (2006) Att spela roulette med banken, I: Värdet av förtroende s. 60- 62 
63 Hast, Lennart (2006) Att spela roulette med banken, I: Värdet av förtroende s. 62 
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Det är genom media som de flesta människor skapar sig en bild av en händelse, alltså spelar 

media en stor roll vid förtroendekriser. Några slutsatser ifrån medieforskning visar att verkliga 

händelser förenklas i medierna till lätta berättelser, där det ofta finns onda och goda. Vidare 

har händelser som påverkar många människor och framförallt människor personligen ett 

större nyhetsvärde. Slutligen uppmärksammar allmänheten det media skriver om, media är 

alltså med och sätter dagordningen i samhällsdebatten.64  

 

I en risksituation kan skillnader i allmänhetens och experters riskuppfattningar leda till att 

människor inte litar på de ansvariga och fattar irrationella beslut. Denna misstro kan uppstå 

om man misstänker att de ansvariga har ett intresse av att inte berätta hela sanningen. Misstro 

kan också uppkomma då människor inte har samma kunskap och information som experter på 

området.65  

 

Det är lättare att förlora trovärdighet än att vinna det, menar riskforskaren Paul Slovic. 

Viktiga faktorer i hans teori är för det första att det är lättare för människor att komma ihåg 

negativa händelser än positiva. Dessutom är dessa händelser av större betydelse för 

människors upplevelser och attityder. Slutligen upplever människor att de som skriver om 

negativa händelser är mer trovärdiga källor än de som skriver om positiva nyheter. Att förlora 

förtroendet kan vara kostsamt för den berörda parten, vilket gör det viktigt att behålla kunders 

förtroende.66  

5. Tidigare studier 

Här presenteras resultat från rapporter och undersökningar där vissa av teorierna från 

föregående kapitel applicerats på bankmarknaden. Resultaten berör mobilitet och 

byteskostnader samt kundnöjdhet på marknaden. 

5.1 Mobilitet och byteskostnader 

I Sverige byter människor sällan bank jämfört med resten av EU-länderna. En nordisk 

undersökning visade att endast 4-5 % bytte eller skaffade sig en till bank under 2004.67 

                                                 
64 Krisberedskapsmyndigheten 2005:5, Förtroendekriser – kommunikationsstrategier före, under och efter, 
Palm, L & Falkheimer, J s. 69 
65 Nohrstedt, Stig Arne (2000) Kommunikationsproblem i samband med katastrofer och allvarliga 
samhällsstörningar – en forskaröversikt, I: Risker, kommunikation och medier – en forskarantologi s. 192-193 
66 Warg, Lars-Erik (2000) Tillit och trovärdigthet i riskkommunikatio, I: Risker, kommunikation och medier – en 
forskarantologi s. 58 
67 Report from the Nordic competition authorities 2006:1, Competition in Nordic Retail Banking s. 7 
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Svenskarna värderar personliga relationer till sin bank högt och följer ofta familjetraditioner 

när de väljer bank. Om det är komplicerade tjänster som är svåra att förstå sig på blir den 

personliga relationen ännu viktigare.68 Kunder kan också tro att om de är lojala mot banken 

och har en god kontakt med de anställda kommer de att få bättre hjälp när det behövs.69 

 

Sökkostnaden är hög på bankmarknaden jämfört med andra sektorer. Undersökningar visar 

också att konsumenterna inte tror att det är någon större skillnad på tjänsterna hos olika 

banker, vilket gör det onödigt att jämföra och byta bank. Även om de inte är nöjda bryr de sig 

inte om att byta eftersom de inte tror att en annan bank är bättre.70 

 

Idag finns ett stort utbud av olika möjligheter till sparande för hushållen. Konkurrensen kan 

bidra till bättre produkter för konsumenterna, men risken är stor att det blir svårt för individen 

att överblicka utbudet och välja det bästa alternativet.71 Konsumenternas bank och finansbyrå, 

är till för att informera människor om bland annat olika banker och har på sin hemsida 

information om banker och priser på deras tjänster. Där kan man jämföra de olika bankerna 

med varandra men det är oklart hur många som känner till detta.72 

 

Trots att det tekniskt sett är relativt lätt att byta bank och den nya banken tar hand om det 

mesta, finner många att det är besvärligt. Bland annat måste man byta kontonummer, 

informera andra om att man bytt kontonummer73 och lära sig en ny PIN-kod till 

betalkortet/bankkortet.74 

 

Vidare har hushållen i Sverige ett lågt intresse för banktjänster, men de är i stor utsträckning 

intresserade av finansiella frågor.75 En undersökning från 1999 visar att många sparare inte 

har tillräcklig kunskap om finansiella tjänster, samtidigt som de överskattar sin kunskap.76 

                                                 
68Konkurrensverket 2009-02-09: Hinder för effektiv konkurrens, Granskning av banktjänster för privatpersoner, 
dagligvaruhandeln och produktion av byggmaterial, En rapport skriven av Copenhagen Economics, s. 26 
69 Report from the Nordic competition authorities 2006:1, Competition in Nordic Retail Banking s. 81 
70 Report from the Nordic competition authorities 2006:1, Competition in Nordic Retail Banking s. 87 
71 Konkurrensverket 2009:5, Kundrörlighet - Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader 
72 Konsumenternas bank och finansbyrå. Jämför. www.konsumentbankbyran.se hämtad 2009-05-24 
73 Konkurrensverket 2009-02-09: Hinder för effektiv konkurrens, Granskning av banktjänster för 
privatpersoner, dagligvaruhandeln och produktion av byggmaterial, En rapport skriven av Copenhagen 
Economics, s. 26 
74 ECON Rapport nr 2007-025, Konkurrensen på bankmarknaden Svenska Bankföreningen s. 58 
75 Konkurrensverket 2009-02-09: Hinder för effektiv konkurrens, Granskning av banktjänster för privatpersoner, 
dagligvaruhandeln och produktion av byggmaterial, En rapport skriven av Copenhagen Economics, kapitel 3 
76 EFI RESEARCH REPORT, 1999-08, Svenska hushållens sparande och skuldsättning - ett 
konsumentbeteendeperspektiv. Flink, H. Gunnarsson, J & Wahlund, R 
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En del kunder tycker att det är viktigt att det finns bankkontor på orten där de bor och i dessa 

fall är transportkostnader en signifikant kostnad.77 Denna kostnad är dock mindre idag då 

många tjänster kan utföras via Internet.78 

 

Vissa experter inom bankindustrin anser att ha konton på flera banker har liten påverkan på 

konkurrensen och kan inte jämföras med att helt byta bank. Medan andra anser att ha fler än 

en bank är den främsta formen av rörlighet på bankmarknaden och att det kan ses som ett 

alternativ till bankbyten.79 

5.2 Kundnöjdhet 

Nöjdheten på den svenska bankmarknaden har de senaste åren varit mycket hög jämfört med 

andra branscher. Svenskt kvalitetsindex gör mätningar över hur nöjda konsumenter är med 

olika branscher och dess aktörer, däribland bankbranschen. Bilden nedan visar att banksektorn 

låg i topp av alla branscher 2008. Mätningen på banksektorn genomfördes under perioden 18 

augusti till 25 september. Huvuddelen av de ca 20 000 intervjuerna bör alltså ha skett innan 

Lehman Brothers gick i konkurs.80 

                                                 
77 Report from the Nordic competition authorities 2006:1, Competition in Nordic Retail Banking s. 89 
78 ECA, Financial Services Subgroup, Public version 2006-05,  
Competition issues in retail banking and payments systems markets in the EU, kapitel 3 
79 European Commission 2007, Expert group on consumer mobility in relation to bank accounts report s. 5 
80 Svenskt Kvalitetsindex 2008-10-06, Banksektorn 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex 
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Figur 181 

 

Mätningen berörde både företag och privatpersoner. Värdena på den lodräta axeln är ett index 

som kan anta värden mellan 0 och 100.82  

 

I Figur 1 kan vi se bankbranschen har den högsta kundnöjdheten. En iakttagelse är att 90-

talets bankkris innebar en kraftig försämring av banksektorns index under åren närmast efter 

1992.  

 

I en undersökning gjord av Sifo, beställd av Avanza bank så har förtroendet för storbankerna 

minskat. Undersökningen genomfördes i mars med lite drygt tusen svarande. Av SEB:s 

kunder har 63 % ett minskat förtroende. 57 % av Swedbanks kunder har minskat förtroende, 

tätt följd av Nordea där 56 % har tappat förtroende. Bäst står sig Handelsbanken där 38 % har 

minskat förtroende. Av de tillfrågade har eller ska 4 % byta bank.83  

                                                 
81 Svenskt kvalitetsindex 2008-10-06, Utvecklingen för hela ekonomin enligt Svenskt Kvalitetsindex 
82 Svenskt kvalitetsindex 2008-10-06, Utvecklingen för hela ekonomin enligt Svenskt Kvalitetsindex 
83 Neurath, Carolina, Förtroendet för banker faller, Placera.nu 2009-03-17 
 



 

21 
 

6. Resultat 

6.1 SCB statistik 

Här har vi sammanställt den statistik som vi har tagit fram från SCBs statistikdatabas och 

samtidigt analyserat den. Statistiken visar nettoförändringen i inlåningen för olika banker 

uttryckt i nominella belopp samt hur marknadsandelarna har förändrats. 

 

 
Figur 284 

 

Diagrammet i figur 2 visar storbankernas marknadsandelar av inlåningen plus övriga bankers 

andelar uttryckta i procent under perioden januari 2003 till mars 2009. Här har vi lagt till 

övrig inlåning i bank som en kategori som är tänkt att visa mindre bankers gemensamma 

marknadsandelar. 

 

Figur 2 visar att förändringarna i marknadsandelar under perioden januari 2003 till juli 2008 

har varit små och skett långsamt. Vi kan däremot i perioden efter juli 2008 se att ett tydligt 

trendbrott skett hos framförallt Swedbank och Handelsbanken (SHB) men även för Nordea. 

                                                 
84 SCB, Statistikdatabasen. Ämnesområde: Finansmarknad. Tabell: Bankernas tillgångar och skulder efter bank, 
kontopost och valuta. Månad 1998M01-2009M03 
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Handelsbanken och Nordea har ökat sina marknadsandelar samtidigt som Swedbank har 

tappat mycket i marknadsandelar. Handelsbanken har haft en sådan positiv trend sedan 

sommaren 2007, det vill säga sedan oroligheterna i världsekonomin började synas. 

Skillnaderna är dock ganska små och det är inte säkert att de beror bara på oroligheterna på 

marknaden, då andra faktorer kan spela in. Swedbank har däremot sedan problemen började 

uppdagas haft en något negativ trend vad gäller marknadsandelar på inlåningsmarknaden.  

Diagrammet visar även att under perioden har övriga bankers gemensamma marknadsandel 

inte förändrats nämnvärt mycket. 

 

 
Figur 385 Storbankernas och övrigas marknadsandelar under 2008  

 

Inte heller under perioden från januari 2008 till december 2008 har de mindre bankernas 

marknadsandel ökat speciellt mycket. Däremot har Handelsbankens marknadsandelar ökat 

relativt stabilt över året, men allra mest under perioden september- oktober. Det är också 

under de två månaderna som Swedbank tappat mest. Nordea har en långsam ökning av 

marknadsandelar under året medan SEB har en långsam minskning. 

 

                                                 
85 SCB, Statistikdatabasen. Ämnesområde: Finansmarknad. Tabell: Bankernas tillgångar och skulder efter bank, 
kontopost och valuta. Månad 1998M01-2009M03 
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Figur 486    Figur 587 

 

Mellan december 2007 och december 2008 har Swedbank tappat marknadsandelar med ca 2 

procentenheter, samtidigt har Handelsbanken ökat sina marknadsandelar med ca 1,6 

procentenheter. Nordea har ökat sin marknadsandel med ca 0,7 procentenheter medan SEB 

tappat med ca 0,7 procentenheter. Övriga banker har ökat gemensam marknadsandel med ca 

0,3 procentenheter.  

 

Handelsbanken är den stora vinnaren när det gäller marknadsandelar. Utifrån dessa siffror 

skulle man kunna dra slutsatsen att hushållen flyttat över pengar från Swedbank till 

Handelsbanken. Handelsbankens ökning i marknadsandelar under framförallt september och 

oktober beror dock till stor del på att Swedbank förlorat stora belopp och inte på att 

Handelsbanken ökat exceptionellt mycket.  

 

 

                                                 
86 SCB, Statistikdatabasen. Ämnesområde: Finansmarknad. Tabell: Bankernas tillgångar och skulder efter bank, 
kontopost och valuta. Månad 1998M01-2009M03 
87 SCB, Statistikdatabasen. Ämnesområde: Finansmarknad. Tabell: Bankernas tillgångar och skulder efter bank, 
kontopost och valuta. Månad 1998M01-2009M03 
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 Figur 6.88 Storbankernas och övrigas in och upplåning från svenska hushåll, uttryckt i 

miljoner kronor, nominella belopp, perioden januari 2003 till mars 2009  

 

I detta diagram ser man att samtliga banker ökat sin inlåning i nominella belopp relativt stabilt 

under hela perioden. De fluktuationer och nedgångar som finns följer varandra relativt väl 

fram till juli 2008. Förändringar i bankernas inlåning rör sig ganska parallellt med varandra 

det vill säga man utsätts för samma störningar. Efter juli 2008 ser vi däremot att utvecklingen 

mellan de olika bankerna skiljer sig åt.  

 

 

                                                 
88 SCB, Statistikdatabasen. Ämnesområde: Finansmarknad. Tabell: Bankernas tillgångar och skulder efter bank, 
kontopost och valuta. Månad 1998M01-2009M03 
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Figur 789 Storbankernas inlåning uttryckt i miljoner kronor under perioden januari 2008 till 

december 2008. 

 

Detta diagram visar att nedgången för Swedbank och SEB sker under september och oktober. 

Nordea och Handelsbanken ökar under samma period men inte ovanligt mycket jämfört med 

resten av perioden. Swedbank inlåning i oktober var ca 210,1 miljarder kronor. Den hade då 

minskat med ca 18,4 miljarder kronor eller ca 8 % sedan augusti. Handelsbankens inlåning i 

oktober var ca 155,3 miljarder kronor. Den hade då ökat med ca 6,7 miljarder kronor eller ca 

4,5 % sedan augusti.  

 

Den vinst Nordea och Handelsbanken gör i marknadsandelar under september och oktober 

beror alltså främst på att Swedbank och SEB tappar i inlåning under denna period. Däremot 

har Nordea och Handelsbanken ända sedan sommaren 2007 haft en större och mer stabil 

tillväxt än Swedbank och SEB. Den totala inlåningen i Swedbank har en rejäl nedgång i 

september och oktober. Även SEB har en rejäl nedgång under de månaderna men vi kan inte 

se någon uppgång bland de övriga bankerna som motsvarar denna nedgång. Detta visar att 

många har valt att placera pengarna på andra ställen än i banker eller att hushållen konsumerat 

                                                 
89 SCB, Statistikdatabasen. Ämnesområde: Finansmarknad. Tabell: Bankernas tillgångar och skulder efter bank, 
kontopost och valuta. Månad 1998M01-2009M03 
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mer än vanligt. Det troliga är dock att pengarna flyttats över till annan typ av sparande. 

Förändringen förtydligas i följande tabell och diagram. 

 

  Tot. Inlåning 

Förändring från 

föregående månad

jul-08 872293 590 

aug-08 889853 17560 

sep-08 885277 -4576 

okt-08 873884 -11393 

nov-08 890381 16497 

dec-08 903130 12749 

Figur 8.90 Total inlåning i bank från svenska hushåll samt månatlig förändring, miljoner 

kronor, nominella belopp. 

 

Totala inlåningen i banker minskade från 889 853 miljoner kronor i augusti 2008 till 873 884 

miljoner kronor i oktober 2008. I september och oktober månad minskade alltså den totala 

bankinlåningen med nästan 16 miljarder kronor vilket motsvarar ca 1,8 %.  

 

 
Figur 991 Nettoförändringen i bankernas inlåning från föregående period. 

                                                 
90 SCB, Statistikdatabasen. Ämnesområde: Finansmarknad. Tabell: Bankernas tillgångar och skulder efter bank, 
kontopost och valuta. Månad 1998M01-2009M03 
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Återhämtningen på inlåningsmarknaden verkar dock ha gått ganska fort. I december var den 

totala inlåningen över 900 000 miljoner kronor. Även Swedbank har återhämtat sig bra efter 

september och oktober. I november ökade inlåningen igen och i februari 2009 var Swedbank 

så gott som tillbaka på nivån för augusti 2008 i nominella belopp.  

 

Länsförsäkringar är den enda småbanken som det finns siffror på som har ökat stabilt under 

hösten. Sparbanker och Skandiabanken har ökat kraftigt under hela 2008, speciellt från 

november och framåt. Förloraren bland småbankerna är Danske Bank vilket kan bero på att 

även de dras med kreditförluster. De tydligaste förändringarna syns dock hos de större 

bankerna. 

 

Statistiken visar nettoförändringarna och vi kan alltså inte utifrån dessa siffror bedöma hur 

mycket mobiliteten på marknaden ökat. Det kan alltså vara så att både Handelsbanken och 

Swedbank haft både stora insättningar och uttag. I så fall har insättningarna överstigit uttagen 

för Handelsbanken och uttagen överstigit insättningarna för Swedbank. 

6.2 Medias rapportering 

För att kunna förklara varför statistiken ser ut som den gör och då framförallt vad som hände 

i september och oktober 2008 har vi här sammanställt den information som fanns tillgänglig 

för allmänheten kring de olika bankerna. Detta är en kort översikt över medias rapportering 

som berör framförallt Swedbank och Handelsbanken. 

 

Den 15 september ansökte Lehman Brothers om konkurs. Nyheten om detta spreds snabbt 

över hela världen. Redan samma dag gick de svenska storbankerna ut och talade om hur 

exponerade de var mot Lehman Brothers. SEB sa sig ha en fordran på 610 miljoner kronor, 

SHB 129 miljoner kronor, Nordea inget alls. Detta skrevs det om i bland annat Dagens 

Industri.92 Swedbank var de som sist informerade hur exponerade de var. De fick kritik av 

finansinspektionen för att de var så långsamma med denna information. Deras totala 

exponering var på ca 9 miljarder kronor men den absoluta huvuddelen av fordran ansågs säker 

eftersom banken hade säkerheter i fastigheter. Swedbank ville heller inte kommentera sin 

                                                                                                                                                         
91 SCB, Statistikdatabasen. Ämnesområde: Finansmarknad. Tabell: Bankernas tillgångar och skulder efter bank, 
kontopost och valuta. Månad 1998M01-2009M03 
92 Dagens Industri. 2008-09-15. ”Nordea har ”mycket liten” exponering mot Lehman”  
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övriga exponering mot den krisdrabbade amerikanska bostadsmarknaden.93 Både Dagens 

Industri och Dagens Nyheter skrev mycket om Swedbanks exponering mot Lehman Brothers. 

 

Den 17 september skrev Aftonbladet under rubriken ”världen skakar” att fler banker än 

Lehman Brothers kommer att gå i konkurs. I samma artikel skrev man att finansinspektionen 

har bedömt att de svenska bankerna klarar av eventuella förluster.94 Den 18 september skrev 

både Dagens Industri och Dagens Nyheter att finansinspektionen hade uttalat sig om de 

svenska storbankernas stabilitet. Bilden finansinspektionen gav var positiv och man sa att 

bankerna var väl rustade för krisen. Det de var mest oroliga för var framförallt Swedbanks 

men också SEB:s exponering mot Baltikum. Dagens Industri skrev att finansinspektionen 

bedömde att både Swedbank och SEB skulle klara kreditförluster på 10 % i Baltikum vilket 

anses vara mycket högt.95 

 

Som vi redan skrivit om höjdes insättningsgarantin den 6:e oktober. Media informerade tidigt 

om detta och de gav också riklig information om vad insättningsgarantin innebar. I oktober 

kom även det statliga garantiprogrammet vars syfte var att garantera bankernas medelfristiga 

upplåning. Även detta fick stor uppmärksamhet i media. 

 

Trots dessa positiva uttalanden från finansinspektionen kan vi se att inlåningen sjönk hos 

framförallt Swedbank under september och oktober. Den nittonde september skrev Dagens 

Nyheter om att oroliga kunder vill byta bank. DN skriver att Swedbank, SEB och Nordea 

bekräftar att man haft större kundaktivitet än vanligt. I artikeln skrivs det också om ett 

Swedbankkontor i Stockholm som sett att fler kunder än vanligt tagit ut pengar och fört över 

till andra aktörer. Enligt kontorschefen är det framförallt till Riksgälden man fört över pengar. 

En kontorschef för Nordea säger att man både har fått ta emot kunder som helt bytt bank samt 

att man har fått ta emot kunder som har fört över exakt så mycket som motsvaras av 

insättningsgarantin.96 

 

Under tiden september och oktober 2008 skrevs det inte så mycket negativt om 

Handelsbanken. Handelsbanken gjorde som sagt inte så stora kreditförluster på Lehman 

                                                 
93 Hedelius, P. ”Underkänt Swedbank”, Dagens Nyheter 2008-09-16 
94 Östman, K & Lindberg, S. ”Världen Skakar”, Aftonbladet 2008-09-17 
95 Nyhetsbyrån Direkt.  ”Svenska banker väl rustade”, Dagens Industri 2008-09-18  
Wijnbladh, O. ”Så slår finanskrisen mot bankerna”, Dagens Nyheter 2008-09-18 
96 Leijonhufvud, J. ”Oroliga kunder vill byta bank”, Dagens Nyheter 2008-09-19 
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Brothers konkurs och var heller inte så mycket exponerade mot Baltikum. Handelsbanken har 

också sedan 90-talets bankkris setts som en trygg bank eftersom banken då klarade sig bättre 

än de flesta andra banker.97 

6.3 Swedbanks, Handelsbankens och Riksgäldens 

årsredovisningar 

Enligt Swedbanks styrelseordförande Carl Eric Stålberg skapade den intensiva 

medieexponeringen mot banken oro och misstro bland kunderna. Utflödet av inlåningsmedel 

gick enligt honom till Swedbanks fondverksamhet, Riksgälden och till andra banker.98 För 

2008 genomfördes en nyemission om 12,4 miljarder, aktieägarna fick ingen utdelning på sina 

Swedbankaktier och Riksgälden beviljade Swedbanks ansökan om att delta i svenska statens 

garantiprogram.99 

 

Under 2008 ökade hushållens inlåning i Handelsbanken med 19 %, en av de största 

ökningarna i bankens moderna historia. Antalet privatkunder ökade med 90 000. 

Marknadsandelarna på hushållens inlåning ökade med 1,7 procentenheter. Något banken i 

årsredovisningen delvis förklarar med att man under hösten, ”fick nya kunder i en omfattning 

vi sällan upplevt tidigare”.100 

 

Enligt Riksgäldens årsredovisning ökade inlåningen i riksgäldsspar mycket under hösten 2008 

på grund av osäkerheten på bankmarknaden. Efter insättningsgarantins höjning fick 

Riksgälden en mer normal situation igen. Antalet kunder ökade under 2008 med 13 000 och 

blev totalt 158 000 st.  Riksgäldsspar vänder sig framförallt till privatpersoner, små företag 

och organisationer.101  

 

Under september och oktober ökade inlåningen med över 16 miljarder kronor. Det vill säga 

med ungefär lika mycket som hushållens inlåning i bankerna minskade.102  

 

 

                                                 
97 Bergsell, T. ”Spararna strömmar till handelsbanken” Dagens Nyheter 2008-10-01 
98 Swedbank Årsöversikt 2008 
99 Swedbank Årsredovisning 2008 
100 Handelsbanken Årsredovisning 2008 s. 2 
101 Riksgälden Årsredovisning 2008 s. 19 
102 Holmlund Friberg, M. Riksgäldskontoret. E-post 2008-04-22 
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 Utestående 
volym, 
månadsslut 

Månatlig 
nettoförändring 

jun-08 27 103 141 

jul-08 27 602 500 

aug-08 27 836 234 

sep-08 32 907 5 071 

okt-08 44 624 11 717 

nov-08 44 308 -316 

dec-08 44 249 -59 

Figur 10.103 Utestående volym i riksgäldsspar samt månatlig förändring, miljoner kronor. 

 

6.4 Enkätundersökningen 

Nedan presenterar vi den genomförda enkätundersökningen. I metoddelen skrev vi om 

enkätundersökningens metodfel. Vi är medvetna om dessa problem men kommer att diskutera 

och använda en del av resultaten i analysen. 

 

Figur 12    Figur 13 

 

Vi genomförde en enkätundersökning i Linköpings stadskärna under två varma eftermiddagar 

i slutet av april. Sammanlagt svarade fyrtio personer på enkäten. Av dessa var arton personer 

kvinnor och tjugotvå personer män. Åldersfördelningen är spridd, även om flest personer; tio 

                                                 
103 Holmlund Friberg, M. Riksgäldskontoret. E-post 2008-04-22 
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stycken är mellan arton och tjugofyra år. Detta kan ha påverkat svaren såtillvida att de inte har 

lika mycket sparande, de kanske inte är lika knutna till sin bank och liknande. 

 

 

Figur 14    Figur 15 

 

En majoritet av de svarande har studerat på högskola eller liknande och de flesta arbetar. En 

stor del var också pensionärer och studenter. Personen som svarade ”annat” var sysselsatt i ett 

projekt. 

 
 

Figur 16 

 

Tretton av de svarande har mer än en bank. 
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Figur 17 

 

Sex personer (15%) hade det mesta av sitt sparande på Nordea, arton personer (45%) hade 

Swedbank, sju personer (17,5%) hade Handelsbanken (SHB), fem (12,5%) SEB och fyra 

personen (10%) hade någon annan bank.  

 

 
Figur 18 
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Tjugofyra (60%) svarade att de varken hade funderat på att byta eller har bytt bank. 

Tretton personer (32,5 %) svarade att de har funderat på att byta bank. De som funderat på att 

byta bank hade olika orsaker, bland annat att få bättre ränta på lån och sparande, för att få 

bättre service eller tjänster och för att man tyckte att ledningen fick för mycket bonus. Två 

hade bytt bank och en hade börjat använda ytterligare en bank. Den som hade börjat använda 

en till bank uppgav som orsak att den nya banken har lättare hantering av tjänster och ärenden 

samt lättare internet-åtkomst. De två som hade bytt bank hade haft Swedbank. Den ena 

uppgav att hon ansåg att det var farligt att vara kvar på Swedbank och den andra skrev att 

Swedbank var dåliga och att han förlorat pengar genom att ha dem.  

 

 
Figur 19 

 

Åtta personer har minskat förtroende för sin bank. Av dem som uppgav varför svarade en 

person att hennes bank var svåra att få tag på. En annan svarande att banken var nära konkurs. 

Fyra uppgav höga bonusar som orsak. Två skrev att de hade fått ett ökat förtroende till 

banken. Den ena hade Swedbank och menade att nu skulle banken behöva förbättra sig. Den 

andra uppgav att han hade ett ökat förtroende till Handelsbanken. 
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Figur 20 

 

Den sista frågan handlade om hur man trodde eller tyckte det var att byta bank. En majoritet 

(57,5%) svarade att det är ganska lätt. 

6.4.1 Analys av enkätundersökningen 

I enkätundersökningen bekräftas att de flesta har det mesta av sitt kontosparande i de fyra 

storbankerna, så som i de rapporter och undersökningar vi har läst. Ungefär en tredjedel hade 

mer än en bank, vilket är lite mindre än i den sekundära empirin. 

 

De två som hade bytt bank hade bytt från Swedbank då de inte var nöjda med banken. Här 

spelar finanskrisen en roll, då båda inte ville ha sina pengar i Swedbank som har haft störst 

problem med förluster det senaste året.  

 

Enkäten visar ändå att de flesta inte har bytt bank eller funderat på att byta. En majoritet har 

samma förtroende för banken. Alltså är många rätt så nöjda med sin banktjänst eller inte så 

intresserade.  

 

När det gäller förtroendet så har det minskat hos fler än det ökat, även om majoriteten har 

samma förtroende som förut. Men hos dem som upplever ett minskat förtroende så är för höga 

bonusar den största orsaken bland de svarande. I media har det rapporterats en del om bonusar 

under året. Speciellt i sämre tider när banker går back kan det sticka i ögonen att ledningen 

ändå får bonus för sitt jobb. Några är också missnöjda med sin bank på grund av dålig service.  
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Enkätsvaren visar att mobiliteten har ökat till viss del och några har ett minskat förtroende för 

sin bank. En del av denna aktivitet har att göra med finanskrisen i och med den ökade 

osäkerheten samt att människor har fått mer information än vanligt om samhällsekonomin och 

banker. 

6.5 Intervjuerna  

6.5.1 Intervju med Swedbank 

Den 9 maj intervjuade vi Tina Solcrantz som är banksäljare på det lokala kontoret i 

Skäggetorp i Linköping. Detta kontor är ett litet kontor med få anställda vilket innebär att de 

som arbetar där får hjälpas åt att sköta alla olika uppgifter så som sparande och bolån. 

 

Tina berättar att man på kontoret märkte av finanskrisen väldigt mycket under en period i 

oktober 2008 då det skrevs mycket i media om bankerna. Kundernas kontakter med banken 

ökade, många var oroliga och hade frågor. Frågorna handlade mycket om vad som skrevs i 

media. Den ökade aktiviteten höll i sig fram till december. Hon nämner att innan krisen var 

det inte så vanligt att kunderna uppsökte bankkontoret. 

 

Antalet som bytte bank var inte större än vanligt utan de flesta blev lugnade när de hade fått 

ställa sina frågor. De flesta som hörde av sig nöjde sig med lugnande svar medan ett fåtal 

valde att flytta sitt sparande till obligationer eller Riksgälden säger Tina. Hon säger också att 

det inte är så vanligt att folk har mer än en halv miljon på kontot samt att kunderna och 

personalen känner varandra på kontoret vilket kan förklara att kunderna väljer att stanna kvar. 

De som har så mycket pengar på kontot att det överstiger insättningsgarantin är framförallt 

äldre och de var mest ute efter att höra att det inte var så farligt. Tina tror dock att det kan 

finnas stora skillnader mellan olika kontor beroende på storlek och placering. 

 

Angående insättningsgarantins höjning, menar Tina, att den fick en viss lugnande effekt 

genom att den stärkte bilden av att det inte var så farligt. 

 

Tina har inte märkt av några förändrade attityder gentemot banken i och med finanskrisen. 

Hennes upplevelse är att de som kontaktat banken har blivit väldigt nöjda med de svar de har 

fått och hon tror också att bankens tillgänglighet har varit viktig. Den stora förändringen är att 
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fler kontaktat banken. Fler har också börjat tänka på och bry sig om sitt sparande vilket är bra, 

menar hon. 

 

Tina tror inte att folk tycker att den tekniska processen med bankbyte uppfattas som krånglig. 

Banken sköter det mesta. Men däremot kan personliga kontakter och att kunden haft sin bank 

länge begränsa viljan att byta bank. 

6.5.2 Intervju med Handelsbanken 

Vi besökte Handelsbanken i Linköping city en dag i maj. Elisabet Bremer, chef för 

privatmarknad på kontoret, tog emot oss för en intervju.  

 

Under september och oktober förra året, när det började skrivas mycket om bankerna i 

tidningarna, märkte Elisabet att folk var oroliga. Hon och de andra anställda fick många 

frågor om insättningsgarantin, som då var 250 000, och hur den fungerade. Frågorna handlade 

om vilka konton som berördes av insättningsgarantin och hur det var om man hade konto ihop 

och liknande. 

 

I det stadiet var det inte så många som bytte bank, utan vissa människor fördelade ut sitt 

sparande till bankkonton på andra banker. Man ville fördela sitt sparande och på så sätt sprida 

sina risker för att komma till åtnjutande av insättningsgarantin, berättar Elisabet. 

 

Hon säger att det både kom nya kunder som ville öppna bankkonto och folk som flyttade 

pengar därifrån. Men, tillägger hon, idag sker mycket på Internet, så människor kan själva 

öppna ett konto och flytta pengar utan att personalen märker det. Men Elisabet menar att till 

övervägande del var det nog så att folk kom till deras bank med sina sparpengar. 

 

På frågan om folk flyttade från bankkonton till annat sparande, säger Elisabet att det också 

förekom. Några kan ha flyttat till Riksgäldsspar, eller om man hade mycket stora belopp till 

statsskuldväxlar. Däremot fick hon inte så mycket frågor om Riksgäldsspar eller liknande. 

Men hon påpekar att bankpersonalen inte kan se vart kunder placerar sina pengar efter att de 

tagit ut pengarna från kontot.  
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Hennes upplevelse är att det har kommit in mer pengar till Handelsbanken än vad som gått ut. 

Detta beror på att banken klarat sig relativt väl i massmedias rapporter. Personalen har märkt 

att många upplever Handelsbanken som en trygg och stabil bank, vilket varit till deras fördel.  

Efter insättningsgarantins höjning märkte Elisabet också att människor lugnade ner sig. Fler 

hamnade under gränsen och kände inte att de behövde göra något. Hon menar att höjningen 

kan ses som en viljehandling från regeringen att inte låta spararna förlora sina pengar. 

 

Hon har inte märkt av några förändrade attityder mot banken när det gäller förtroende eller 

nöjdhet. Däremot tycker hon att kunderna som besöker banken är mer upplysta och ställer 

högre krav. Detta tror hon beror på att det har varit stort fokus på bankerna och ekonomin i 

media. Kunderna har mer frågor, större koll på hela marknaden och har läst på mer. Men nu 

har det lugnat ner sig och frågorna redan blivit färre. 

 

När det gäller att få lojala kunder jobbar banken med att hitta lösningar som passar just den 

enskilda kunden. Hon menar att alla har olika behov och förväntningar. På det sättet försöker 

man att bygga upp en personlig långsiktig relation. Handelsbanken är en decentraliserad 

organisation, vilket gör att man har en lokal närvaro och besluten fattas oftast av dem som 

träffar kunder, vilket hon tror bidrar till att göra kunderna nöjdare. Tillgänglighet och 

långsiktighet är två andra viktiga verksamhetsmål. De har inga paketerbjudanden, utan är man 

kund på Handelsbanken får man vissa tjänster, så som Internettjänsten, gratis. Vill man ha 

speciella tjänster så betalar man för det.  

 

Hon tror att människor tycker att det är ganska lätt att byta bank, men att vissa kan ha en 

föreställning om att det är krångligare än vad det är. Det kan vara mycket att tänka på till 

exempel att man måste ändra barnbidrag och liknande, men det hjälper banken till med så 

långt det går. 

 

Varför man inte byter bank så ofta tror Elisabet beror på att kunden byggt upp en personlig 

relation med personalen, att man blir igenkänd kan underlätta servicen. Till stor del är ju 

utbudet inte heller så olika bankerna emellan, säger hon 

 



 

38 
 

7. Sammanställning och analys  
I analysen sammanställer vi empirin för att kunna svara på våra frågor. Vidare knyter vi ihop 

resultatet med teorin. 

7.1 Hur har marknadsandelarna förändrats? 

Här sammanfattas de resultat vi fått från SCB-statistiken. 

 

Som tidigare presenterats har bankernas marknadsandelar på inlåningen förändrats mer än 

vanligt under finanskrisen. De tydligaste förändringarna är att Swedbank tappat och 

Handelsbanken ökat. Swedbank tappade inlånat kapital under september och oktober medan 

Handelsbankens ökning skedde stabilt under hela 2008. Nordea ökade något i 

marknadsandelar medan SEB tappade lite. Övriga banker (småbankerna) har som grupp inte 

upplevt några större förändringar under 2008. Den totala inlåningen från svenska hushåll i 

bankerna minskade under september och oktober med totalt ca 16 miljarder. Samtidigt ökade 

allmänhetens inlåning i Riksgäldsspar med samma belopp. Minskningen i bankinlåningen 

varade dock bara under september och oktober, sedan ökade inlåningen igen. De förändringar 

som skett i marknadsandelar mellan bankerna verkar dock vara bestående. 

7.2 Hur har mobiliteten förändrats? 

Hur mobiliteten på marknaden har sett ut under den finansiella krisen undersöker vi genom 

att sammanställa vår empiri. Har hushållen flyttat pengar mellan banker man redan har, 

skaffat en till bank, bytt bank helt eller flyttat pengar från bankkonton till annan typ av 

sparande?  

7.2.1 Flyttat pengar 

Vår studie visar att hushållen i större omfattning än tidigare har flyttat sina inlånade pengar 

under finanskrisen. Empirin tyder på att pengar förflyttats både mellan banker och från 

bankmarknaden i större omfattning än tidigare. Årsredovisningarna från Swedbank och 

Riksgälden tyder på att många flyttat sina pengar till Riksgäldsspar medan enkäterna och 

intervjun med Handelsbanken säger att förflyttningarna skett mellan bankerna. De pengar som 

flyttats är framförallt sådana som överstigit insättningsgarantins maxbelopp. 
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Statistiken visar att framförallt Handelsbanken var nettovinnare medan Swedbank var 

nettoförlorare på inlåningsmarknaden. Men intervjun med Elisabet på Handelsbanken visar att 

hushållen även valt att flytta pengar från Handelsbanken. Det är alltså inte så att pengar bara 

gått till Handelsbanken från Swedbank. Våra resultat tyder på att samtliga banker sett en ökad 

rörlighet när det gäller inlåningen, både till och ifrån banken. 

 

Handelsbankens ökning i marknadsandelar har varit stabil sedan sommaren 2007. Detta visar 

att de som öppnat nya bankkonton i stor utsträckning valt Handelsbanken eller att hushållen 

flyttat över pengar från andra banker till Handelsbanken under en längre tid.  

 

Inlåningen i banker och då framförallt Swedbank återhämtade sig dock snabbt och återgick till 

en stabilare situation. Finanskrisen verkar alltså inte ha gett några bestående förändringar i 

mobiliteten. Det var under en begränsad period som de ökade förflyttningarna skedde. 

  

Många hushåll har redan mer än en bank. Man kan då tänka sig att de som flyttat över 

sparpengar gjort det mellan banker man redan har. Viss empiri tyder dock på att en del har 

valt att öppna nya bankkonton. 

7.2.2 Bytt bank helt 

Det är utifrån den empiri vi samlat in svårt att svara på om hushållen bytt bank i större 

utsträckning än tidigare. Enkäten tyder på att det skulle kunna vara så eftersom två stycken 

uppger att de bytt bank men samtidigt säger intervjuerna och årsredovisningarna att hushållen 

inte har bytt bank i större utsträckning än vanligt, i alla fall i det första skedet under september 

och oktober 2008. Eftersom antalet enkäter är relativt få är det svårt att dra några 

generaliserbara slutsatser ifrån dem när man inte har stöd i annan empiri. Även om 

Handelsbanken har fått många nya kunder betyder inte det att alla dessa har bytt bank. 

Swedbank uppger att man inte har tappat några privatkunder. Självklart är den här 

informationen från banker känslig och kan därmed vara vinklad, speciellt från Swedbank. 

Men vi kan inte se någon anledning till att Handelsbanken inte skulle medge att det skett en 

ökning i antalet byten av bank om det vore så.  

 

Det är troligt att det skett en liten ökning i hushålls byten av bank men inte i någon större 

omfattning. Förflyttningar mellan banker är det som i första hand förklarar förändringarna i 

hushållens inlåning.  
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7.3 Varför har mobilitet och marknadsandelar förändrats? 

Genom att analysera empirin med hjälp av teorin försöker vi här svara på varför 

förändringarna ser ut som de gör. Först tar vi upp det som i vårt fall ökat mobiliteten, sedan 

det som begränsat den. 

7.3.1 Ökning i mobilitet 

Vår empiri visar att det framförallt är hushåll som har belopp som överstiger 

insättningsgarantin som valt att flytta sina sparpengar. Detta tyder alltså på att trögheten på 

marknaden finns kvar så länge det inte finns risk att förlora sina pengar. Det är alltså risken att 

förlora pengar som gör att hushållen agerar på marknaden. Hushållen är generellt riskaverta 

och väljer att ta det säkra före det osäkra. Samtidigt är det relativt enkelt och billigt att skaffa 

ett till konto. Byteskostnaderna för inlåningen är därmed relativt låga samtidigt som 

skillnaderna i sparandetjänsterna är ganska små. Det finns alltså oftast inget att tjäna på att 

låta sina pengar vara kvar där det finns risk att förlora dem.  

 

Även om finansinspektionen snabbt efter Lehman Brothers konkurs kom med positiv 

information om de svenska bankerna valde många att flytta sina pengar. Detta tyder på att 

allmänheten inte helt litar på informationen som kom från finansinspektionen och bankerna 

själva. Misstron till banken har också kunnat bero på att kunderna tror att om det går dåligt för 

banken kommer den att dölja det. Det ligger i banken och myndigheters intresse att lugna 

människor för en viss risk, även om risken finns, eftersom banksystemet riskerar att kollapsa 

om kunderna är oroliga och tar ut sina pengar. Förtroendet för bankerna började alltså falla 

vilket också vår enkät och andra undersökningar visat. Från att ha haft väldigt nöjda kunder 

började hushållen att misstro sina banker. Push faktorerna ökade alltså i styrka. Kunderna fick 

incitament att börja söka efter bättre alternativ för sitt sparande. Eftersom många av de avtal 

man ingår med banken är sådana som löper på automatiskt har push faktorerna en avgörande 

roll för om man väljer att byta bank. Den främsta push faktorn var risken att förlora sina 

pengar vid en eventuell konkurs men också sådant som missnöje med riskhantering och 

bonusar kan ha påverkat.  

 

Medias rapportering spelade en viktig roll när det gällde förtroendet för bankerna, då det 

skrevs väldigt mycket om bankerna och dess problem. I intervjuerna bekräftas att människor 

frågade frågor och uttryckte oro om det som stod i media. Under september och oktober 2008 
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belystes hela banksektorn negativt i media. Många människor valde då att kontakta banken 

för att få reda på sanningen. Det kan ses som att människor tar till sig negativ information, 

och ifrågasätter sin bank. Att människor lyssnar till medias negativa rapportering kan 

förklaras av Slovics teorier om att det är lätt att tappa kunders förtroende. 

 

 

För allmänheten är det svårt att förstå den information som ges om bankerna kring 

kreditförluster och deras riskexponering. Bankerna ger också ut begränsat med information 

om detta.  Det blir då svårt för allmänheten att bedöma riskerna med de olika bankerna. Vår 

uppsats tyder på att när osäkerheten ökar på markanden och kunder inte har möjlighet att 

bedöma risken hos en enskild bank väljer de att handla utifrån den information de får. Medias 

rapportering får härmed stor betydelse. Även om hushållen inte tror på allt som sägs i media 

är det bäst att ta det säkra före det osäkra och flytta sina pengar från banken. Många hushåll 

vet också att om många tar ut sina pengar ur en bank kommer den att få likviditetsproblem 

och därmed riskera att gå i konkurs. Detta innebär att även om kunden litar på bankens 

soliditet kan information om att många flyttar sina pengar från banken göra att kunden väljer 

att också flytta sina pengar. Under inledningen av finanskrisen har de som haft risk att förlora 

sina pengar flyttat på dem, på grund av medias rapporteringar, trots att finansinspektionen 

sagt att risken är låg i Svenska banker. Tack vare insättningsgarantin blev det dock aldrig 

någon uttagsanstormning då risken att förlora pengar begränsades kraftigt. 

7.3.2 Begränsning i mobiliteten 

Vi har i uppsatsen kommit fram till att hushållens byten av bank inte har ökat i någon större 

omfattning under finanskrisen, empirin kan alltså inte bestyrka att bankbyten har ökat. Frågan 

blir då varför det inte har gjort det. Förtroendet för bankerna har minskat hos många vilket 

borde kunna innebära att byten av bank ökar. Särskilt när några av bankerna anses säkrare än 

andra. Byteskostnader och övriga faktorer som begränsar byten av bank verkar alltså i stor 

grad gälla även under en finansiell kris. 

 

Vi har i enkäten och i intervjuerna frågat om hushållens uppfattning om hur krångligt/lätt det 

är att byta bank. Svaren vi får är entydiga och säger att uppfattningen är att det är ganska lätt. 

Detta tolkar vi som att lärandekostnaderna innan ett byte inte upplevs som höga.  
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I intervjuerna nämner dock bankpersonalen att deras uppfattning är att de personliga 

relationerna och det faktum att man haft en och samma bank under en längre tid gör att man 

inte är så benägen att byta bank. Fortsättningkostnaderna och de irreversibla kostnaderna som 

är kopplade till den personliga relationen och förtroendet för leverantören verkar vara de mest 

framträdande kostnaderna som begränsar byten av bank.  

 

Osäkerheten, på grund av asymmetrisk information, på bankmarknaden skulle också få en 

mindre betydelse då man litar på bankpersonalen. De personliga relationerna mellan 

bankpersonal och vissa kunder bör alltså ha kunnat påverka i hur stor omfattning kunderna 

har bytt bank eller flyttat över pengar under den finansiella krisen eftersom risken upplevs 

som mindre när kunden har en god relation till banken. 

 

Paket av tjänster kan innebära att man tvekar inför att byta bank helt eller när det gäller 

inlåningen. Däremot behöver inte paketering innebära något hinder för att skaffa en till bank 

för hushållets sparande 

 

Även den geografiska aspekten kan påverka när det gäller byte av bank. Både Swedbank och 

Handelsbanken talar om tillgängligheten som en avgörande faktor för att få nöjda kunder. 

Även om tillgången till banken via Internet har minskat betydelsen av lokala kontor visar 

betydelsen av personliga relationer och tillgängligheten att man inte skall underskatta den 

lokala närvaron.  

 

Det finns undersökningar som visar att många kunder inte tycker att det är någon större 

skillnad på bankerna. Detta påverkar självklart hushållens val att byta bank eller inte. Även 

om kunderna under finanskrisen fått ett minskat förtroende för sin bank och kundnöjdheten 

minskat så byter man inte bank eftersom det inte finns något bättre alternativ. Intervjuerna och 

våra egna upplevelser vid enkätundersökningen visar att intresset bland kunderna för sparande 

är ganska lågt. Därmed är också kunskapsnivån låg. Hushållen är överlag inte speciellt 

engagerade i sitt sparande utan låter det sköta sig självt.  

 

Under september och oktober märkte bankerna ett kraftigt ökat engagemang i hushållens 

sparande. Aktiviteten på kontoren avtog dock snabbt igen efter det inledande skedet av krisen. 

Det ökade engagemanget förklaras till stor del av att man kände sig tvingad till det och inte av 

att intresset förändrats. Vi tror därför att det ökande engagemanget inte kommer vara 
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bestående. Däremot tror vi att det som har hänt stannar kvar i folks medvetande och på så sätt 

kommer att påverka hur hushållens väljer att placera sina finansiella tillgångar i framtiden.  

7.3.3 Varför har marknadsandelarna förändrats som de gjort? 

Vår uppfattning är att fler har flyttat pengar från Swedbank än från andra banker eftersom de 

har uppfattats som mest osäkra. Förändringar i marknadsandelar förklaras också av att de 

hushåll som behövt sprida sina pengar för att vara skyddade av insättningsgarantin inte valt att 

flytta dem till Swedbank. Handelsbanken däremot ses som en säker bank och har inte varit så 

omskriven i media vilket gör att många av de hushåll som velat flytta pengar från andra 

banker har valt att flytta dem till Handelsbanken. Det har alltså inneburit konkurrensfördelar 

att uppfattas som en säker bank och att inte vara lika exponerad mot riskfulla områden så som 

Baltikum. Även på lite längre sikt tror vi att bilden av banken som skapas nu spelar roll för 

hur hushållen väljer bank i framtiden. Till exempel uppfattar många Handelsbanken som en 

trygg bank idag eftersom den klarade sig bra under 90-talskrisen. 

 

Sparandet i Riksgäldsspar ökade kraftigt under september och oktober 2008. Detta kan ses 

som att förtroendet för hela banksektorn var lågt under den här perioden och många därför 

valde att placera sina pengar i andra typer av sparande. Vår uppfattning är att det också här 

var framförallt de som behövde sprida sitt sparande för att vara skyddade av 

insättningsgarantin som flyttade pengar till Riksgäldsspar. 

7.4  Hur  har  insättningsgarantin  och  dess  höjning  påverkat 

mobiliteten? 

Vår uppsats visar att insättningsgarantin och dess höjning i oktober fick stor betydelse för 

stabiliteten på finansmarknaden. Det är främst rädsla för att förlora sina pengar som drivit de 

förändringar som skett. Insättningsgarantin får då en mycket viktig roll genom att den kraftigt 

begränsar incitamenten att flytta sina pengar och därmed hindrar uttagsanstormningar. Även 

höjningen av insättningsgarantin fick en viss lugnande effekt på marknaden. Som sagt ser vi 

en återhämtning på marknaden i november 2008.  En förklaring till detta är att de som hade 

över 500 000 kr på banken då hade hunnit sprida sitt sparande till andra banker eller annan typ 

av sparande och att marknaden därmed återgick till det normala. Samtidigt så minskade den 

negativa rapporteringen i media och staten beslutade om stabiliseringsåtgärder. 
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En relevant fråga är givetvis hur många som hade så mycket pengar på ett institut att man 

översteg insättningsgarantin. Hushållen har flyttat stora belopp mellan banker och till annat 

sparande och man kan fundera över om förflyttningarna helt kan förklaras av dessa individers 

förflyttningar.  

 

Hushållens sparande i bank har ökat under de senaste åren. När det under några år varit en 

stabil ekonomisk tillväxt utan finansiella kriser är det rimligt att tro att kunder valt att inte bry 

sig om att flytta eller sprida sina inlånade pengar och därmed fått ett ökat kapital på 

sparkontot. Många kan alltså därmed ha överstigit insättningsgarantins maxbelopp. Eftersom 

de rikaste 10 % av befolkningen äger en mycket stor del av bankinlåningen innebär det att 

stora belopp kan ha flyttats även om det inte är en så stor andel av befolkningen som har 

behövt göra det. Detta innebär också att insättningsgarantins höjning kan ha fått stor betydelse 

även om det inte är så stort antal hushåll som påverkats av den. 

 

8. Slutsats och vidare diskussion 

8.1. Slutsats 

Swedbank är den bank som har drabbats hårdast på den svenska inlåningsmarknaden. 

Hushållens inlåning i Swedbank sjönk med över 8 % under september och oktober 2008. 

Hushållens inlåning i Handelsbanken ökade med ca 4,5 % under samma period. Resultatet 

blev att Handelsbanken ökade sin marknadsandel med ca 2 procentenheter medan Swedbank 

tappade 2 procentenheter.  

 

Pengar har flyttats både från bankmarknaden och mellan banker. Förflyttningarna har 

antingen skett mellan banker man redan använder eller så har man skaffat en till bank. 

Däremot kan vi inte utifrån vår uppsats säga att fler än vanligt har bytt bank helt.   

 

Det som drev förändringarna på inlåningsmarknaden var risken att förlora sina pengar. Detta 

gör att det framförallt är de som har mer pengar än vad insättningsgarantin täcker som har 

flyttat sina pengar. Uppsatsen visar att förtroendet för banker har minskat. Då allmänheten har 

svårt att bedöma risken hos enskilda banker får medias rapportering stor betydelse för 

förtroendet för banken. Eftersom hushållen är riskaverta när det gäller sina inlånade pengar 
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och att det är enkelt och billigt att sprida sina tillgångar, för att vara helt skyddad av 

insättningsgarantin, har hushållen valt att ta det säkra alternativet. 

 

När det gäller att byta bank helt har byteskostnaderna varit begränsande för mobiliteten även 

under finanskrisen. Trots att det funnits incitament att byta bank och förtroendet minskat har 

byten inte skett i någon större utsträckning.  Den viktigaste barriären är enligt vår uppsats de 

personliga relationerna mellan banken och kunden. Samtidigt har ointresse och okunskap stor 

påverkan på mobiliteten. 

 

Insättningsgarantin hade alltså stor betydelse för mobiliteten och förhindrade en hotande 

uttagsanstormning. Höjningen bidrog också till stabiliteten genom att fler hamnade under den 

övre gränsen. 

8.2 Vidare diskussion 

För att kunna dra ytterligare slutsatser skulle det vara bra att utöka enkätundersökningen. 

Genom att fler skulle svara på enkäten skulle den statistiska säkerheten om hur människor har 

agerat under finanskrisen öka. Då skulle man också lättare kunna genomföra analyser om 

skillnader mellan män och kvinnor samt hög och lågutbildade. Det skulle också vara 

intressant att se hos vilken bank som kunder fortfarande har högst förtroende.  

 

Ett annat ämne att diskutera är huruvida insättningsgarantin, som den ser ut idag, är 

samhällsekonomiskt effektiv. Ett problem är att banker kan lockas att ta större risker då de vet 

att staten garanterar spararnas pengar vid ett misslyckande. Insättningsgarantin kan göra 

hushållen mer passiva, då det inte spelar någon roll var de har sina pengar vilket innebär att 

viss konkurrens går förlorad. Samtidigt visar vår uppsats att insättningsgarantin har en 

avgörande betydelse för stabiliteten på marknaden. Eftersom informationen på bankmarknad 

är asymmetrisk skulle det vara svårt att uppnå en tillfredställande stabilitet och därmed 

fungerande marknad utan insättningsgarantin. Insättningsgarantin har alltså både positiva och 

negativa effekter, som skulle vara intressanta att studera närmare. 

 

Medias påverkan och ansvar när det kommer till riskinformation är ett annat intressant ämne 

att ytterligare undersöka. Detsamma gäller de olika bankernas varumärken och 

kommunikation till kunderna i och med finanskrisen. 
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Bilaga 1 

Hej! Vi är två ekonomstudenter som skriver en C-uppsats. Vi har några frågor till dig 
om banker och sparande. 
 
Kön 
□  Man        □  Kvinna 
 
Vilket år är du född? 
19……. 
 
Din huvudsysselsättning 
□  Arbetande  □  Arbetslös  □  Studerande
    
□  Pensionerad  □  Sjukskriven □ Annat:……………… 
 
Vilken är din högsta utbildning? 
□  Grundskola  □  Gymnasium □  Högskola eller 
liknande 
 
I vilken bank har du det mesta av ditt sparande (kontosparande)?  
□  Nordea   □  Swedbank □  Handelsbanken
   
□  SEB   □  Östgöta Enskilda Bank □  Annan:…………….  
 
Har du sedan Januari 2008… 
□  Funderat på att byta bank   □  Bytt bank 

□  Inte bytt bank och inte funderat på det □  Börjat använda mig utav ytterligare 
en bank 
 
Om du funderat på att byta bank, bytt bank eller använder ytterligare en bank. Varför? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………… 
 
Har du någon gång efter januari 2008 flyttat på dina sparade pengar? 
□  Ja  □  Nej 
                                                                                                                       

                                                                                                    Var god vänd  →                      
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Om du svarat Ja på föregående fråga:  
Från vilken typ av sparande skedde flytten huvudsakligen? 
 
□  Bankkonto  □ Aktier  □  Fonder 

□  Riksgäldsspar   □ Annat:……………………………………… 
 
Till vilken typ av sparande skedde flytten huvudsakligen? 
 
□  Bankkonto  □ Aktier  □  Fonder 

□  Riksgäldsspar  □ Annat:……………………………………… 
 
Sedan finanskrisen (september 2008) har jag… 
□  Minskat förtroende till min bank 

□  Samma förtroende som förut 

□  Ökat förtroende till min bank 
 
Om du har minskat eller ökat förtroende. Varför? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………… 
 
 
Hur tror/tycker du det är att byta bank? 
□ Mycket lätt    □ Ganska lätt    □ Varken/eller   □ Ganska krångligt   □ Mycket krångligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för ditt svar!!! 
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Bilaga 2 
 

Frågor till bankpersonal 
 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det skett någon förändring i hushållens inlåning i 
bank och varför. 
 
I och med finanskrisen. Har ni upplevt att era kunder har varit oroliga för deras sparpengar?   
Hur har ni märkt av oron här på lokalkontoret? 
 
Har ni märkt av konsumenter oftare har försökt byta bank eller skaffat fler banker efter att 
finanskrisen har uppdagats? 
 
Tror du att människor har flyttat sitt sparande från bankkonto till något annat? 
 
Hur har just er bank påverkats och varför har den påverkats som den gjort? 
 
Kände ni av någon skillnad perioden innan och perioden efter insättningsgarantins höjning i 
Oktober 2008?  
 
Har ni märkt av ändrade attityder mot banken, och hur? 
 
Hur jobbar ni för att få lojala kunder? 
 
Upplever du att kunder tycker att det är krångligt att byta bank?  
 
 
 
 


