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Sammanfattning 

 

Titel:  Hur ser de svenska hushållens sparbeteende ut? 

Författare:  Oscar Sandlund och Joakim Qvist 

Handledare:  Thomas Karlsson 

Uppsatstyp:  Kandidatuppsats 

Kurs:  2FE40E, VT11 

Program:  Ekonomprogrammet 

 

Inledning:  Sparkvoten hos de svenska hushållen har sedan 1950-talet haft en 

negativ trend. Är det då så att hushållen har valt att minska sitt 

sparande, och hur kommer det sig? Även om sparkvoten har 

minskat, väljer hushållen att åtminstone sätta av en del av den 

disponibla inkomsten, även om inte lika stora avsättningar görs. I 

vilka sparformer väljer då hushållen att avsätta sina pengar till, och 

varför? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

undersöka och tolka hur de svenska hushållens sparbeteende ser ut. 

I detta fall står de svenska storbankerna för det företagsekonomiska 

perspektivet. 

 

Metod: För uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats valts, med inslag 

av sekundär kvantitativ data. Dessa data är utfört av 

undersökningsföretaget Synovate, vars undersökning får 

representerar de svenska hushållen. Uppsatsens empiriska material 

består av intervjuer med personer på några av de svenska 

storbankernas huvudkontor, samt intervjuer med privatpersoner. 

 

Slutsatser: I vår studie har vi uppmärksammat en rad olika saker som har 

inverkan på svenska hushålls sparbeteende och varför sparkvoten är 

lägre än för ett antal årtionden tillbaka i tiden. De främsta sakerna 
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vi har kommit fram till är att svenska hushåll är mer emitionellt 

involverade i sitt boende gentemot tidigare årtionden. Sparandet 

har således tenderat att övergå mot ett mer realt sparande, snarare 

än ett finansiellt. Genom detta har vi kommit fram till att begreppet 

sparkvot inte är tillämpbart i samma utsträckning som förut. Ett 

nytt begrepp behöver införas för att återspegla en bättre bild av 

hushållens sparande. Vi tycker oss även se tendenser till att 

hushållen har förändrat konsumtionsbeteendet, där konsumtion har 

blivit en mer accepterad egenskap och även statushöjare.   
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Förord 

Vi vill börja med att tacka respondenterna för att ni bistått med tid för intervjuer 

till denna uppsats, vi vill även tacka för det engagemang vi mött för uppsatsämnet 

under arbetsgången. Respondenterna har både bidragit med kunskap och expertis 

kring uppsatsen område, men även med nya frågeställningar och åsikter.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Thomas Karlsson, som kommit 

med konkreta tips och synpunkter som resulterat i ett resultat vi är mycket nöjda 

med. 

 

Tack! 

 

 

 

 

_________________                         _________________ 

    Oscar Sandlund        Joakim Qvist  
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet ämnar vi att ge läsaren möjlighet att sätta sig in i bakgrunden till hur 

sparkvoten för de svenska hushållen har förändrats under åren, och varför detta kan vara ett 

problem. Vidare i problemdiskussionen kommer vi att resonera kring flera tänkbara infallsvinklar 

på problemet, för att sedan leda ned att fastställa en forskningsfråga som blir den infallsvinkeln vi 

valt för denna uppsats. 

 

1.1. Bakgrund 

Ekonomifakta (2011) har gjort ett diagram baserat på SCB:s statistik. Diagrammet 

visar de svenska hushållens finansiella sparande i förhållande till disponibel 

inkomst. Från 1950-talet fram till början av 1980-talet var sparkvoten i genomsnitt 

knappt 10 procent. Från 1980-talet och framåt har sparandet varierat stort. (ibid.) 

Med anledning till att sparkvoten varierat så mycket under de senaste 30 åren, 

kommer ständigt nya rapporter, positiva och oroande, varvat om vartannat, om 

sparkvotens utveckling.  

Enligt rapporten ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr.1” från SCB (2011) 

beskrivs att sparandet både påverkar och påverkas av konjunkturläget. Bland 

annat förstärktes högkonjunkturåret 2010 och den ekonomiska utvecklingen till 

följd av att hushållens sparande kraftigt minskats. Förhållandet gäller även åt 

motsatt håll, konjunkturnedgångar kan även förvärras till följd av hushållens 

Figur 1 – Hushållens sparande (Ekonomifakta, 2011) 
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ökade sparande i lågkonjunktur. Under föregående konjunkturnedgång valde 

nämligen hushållen att spara mer utav den disponibla inkomsten, trots att den 

disponibla inkomsten inte ökade. (ibid.)  

 

Ur ett hushållsperspektiv innebär sparande enligt Thalberg (2011) att en del av 

den disponibla inkomsten sätts av för framtida konsumtion. Sparandet är således 

den del av inkomsten som inte används till konsumtion. Som belöning för att 

hushållet avstår från nutida konsumtion, tilldelas en ränta. I vilken form sparande 

sker har utvecklats genom åren, och det finns idag många olika sparformer med 

varierande avkastning och risk. Några utav de sparformer som erbjuds idag är 

sparkonto, fonder, aktier, obligationer och warranter. (ibid.) Trots att det finns så 

många olika sparformer beskriver Gabrielsson (2011) och Pahne (2005) att 

sparande på bankkonto är den vanligaste formen för hushållens sparande. Medan 

Sveriges Riksbank (2004) och Nyström (2011) beskriver att traditionellt 

försäkringssparande är den vanligaste formen för hushållssparande, och därefter 

kommer bankkontot.  

 

Vilken sparform som faktiskt är den vanligaste varierar säkerligen över tid. Men 

vi tror att majoriteten av sparandet ligger i väldigt säkra sparformer med låg 

avkastning. I denna uppsjö av sparformer kan det säkerligen vara svårt att veta 

vilken sparform som passar det egna sparandet bäst, och många upplever 

säkerligen även att sparande i någon annan form än räntekonton är antingen 

förknippade med att det är tidskrävande, och ofta leder till förlustaffärer. Det är 

bankerna och andra kreditinstitut som förser konsumenterna med dessa finansiella 

tjänster, och det är således även deras uppgift att förse hushållen med tillräcklig 

information. Vi tror även att det kan vara svårt att förmedla kunskap om 

finansiella sparformer genom enbart information, och att många av hushållen är 

relativt ointresserade av vad som krävs för respektive sparform och det kan bidra 

till informationen tas emot på ett felaktigt sätt.  
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Vi anser att sparande kan ske av skiftande anledningar, vanliga anledningar till 

sparande är; att spara för att täcka oförutsedda utgifter, sparande till en framtida 

större investering/konsumtion som bostad eller resa och slutligen privat 

pensionssparande. Riskbenägenheten påverkas troligtvis av dessa anledningar. 

Hushållen kombinerar ofta både sparande, lån och krediter. Därav förekommer 

sällan enbart sparande i hushållens portföljer. Detta gör att det även blir intressant 

att se hushållens benägenhet att låna. Att låna innebär att konsumtionen 

finansierats av ännu inte realiserade intäkter. Att de svenska hushållen sparar allt 

mindre, skulle helt enkelt kunna förklaras av att deras inställning till sparande i 

förhållande till belåning har förändrats, och att de är mer benägna att t.ex. låna 

pengar till oförutsedda utgifter istället för att i förväg spara ihop pengar till detta. 

 

1.2. Problemdiskussion 

Medierna rapporterar om svenska konsumenters ökade skuldsättning, bland annat 

genom TV-program så som Lyxfällan, som skildrar ekonomiskt utsatta personer 

som behöver hjälp att ta sig ur den ekonomiska knipa de är försatta i. Belåningen i 

sig utgör igen kritisk faktor för de enskilda individerna. Men vad händer om 

belåningen ökar, och sparandet minskar? Och är de svenska hushållens 

ekonomiska utveckling oroande, eller är utvecklingen befogad? Det finns stor 

anledning till att bli förvånad över verklighetsskildringar så som Lyxfällan, och att 

det överhuvudtaget existerar en sådan trend i att konsumera i den grad att det 

måste finansieras med krediter och lån. Det som även blir påtagligt i dessa 

skildringar är att sparandet för dessa personer ofta är väldigt lågt, om det över 

huvud taget existerar. Hur mycket bör en individ eller ett hushåll då spara för att 

täcka oförutsedda utgifter (buffertsparande), för att det skall täcka en 

tillfredställande pensionsersättning och övrigt sparande? Men hur kommer det sig 

att de svenska hushållen väljer att spara på sparkonto, trots att det hägrar andra 

sparformer så som aktier och fonder med högre potentiell avkastning? 

 

Sett från 1950-talet och fram tills i dag visar SCB (2011) att trendlinjen för de 

svenska hushållens sparkvot faktiskt har minskat, vilket i allra högsta grad 
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påverkar och påverkas av konjunkturläget. Det kan finnas flera faktorer till varför 

sparandekvoten har minskat och dessa vill vi undersöka. En faktor till att den 

minskat tror vi kan vara att konsumenter inte har tillräckligt med kunskap om 

vilka sparandeformer det finns, och att det faktiskt finns sparandeformer utöver 

räntekonton, som inte behöver vara förknippade med risker. Eller är det helt 

enkelt så att vi inte kan förvänta oss samma sparandekvot som tidigare, har det 

nuvarande konsumtionsmönstret kommit för att stanna?  

 

En intressant faktor att undersöka är om det råder brist på relevant information 

som kan påverka det egna finansiella sparandet? Enligt Eriksson (2006) så har 

banker under många år förmedlat finansiella resurser, och har varit dem som 

bygger upp och använder marknader för handel med de finansiella instrumenten. 

Eriksson (2006) poängterar att i dagens samhälle så är det inte tillräckligt, det 

finns ett större behov av att ha kunskap och förståelse för vad kundernas behov är 

och hur deras situation ser ut. I samband med detta är det viktigt att kunderna 

också engagerar sig för att på så sätt inse och få reda på vad för mervärde 

bankerna erbjuder. Själva huvudansvaret med information och kundkontakten 

ligger dock hos själva banken då det är de som är det säljande företaget. 

(Eriksson, 2006)  

 

En förklaring till varför buffertsparandet skulle kunna ha minskat tror vi kan vara 

på grund av dagens lättillgänglighet att anskaffa kreditkort och mikrolån. Detta 

möjliggör att dagens konsumenter inte behöver något egentligt sparande eftersom 

det går enkelt att få fram kapital till oförutsedda händelser. Enligt Warwick & 

Mansfield (2000) så har kreditkortsbranschen utvecklats till en enorm bransch för 

tillhandahållanden av snabba likvider. Tjänsterna används såväl av hushåll med 

höga respektive låga inkomster (Warwick & Mansfield, 2000). Vad är de 

bakomliggande faktorerna till denna utveckling? Kan orsaken vara att 

tillgängligheten av krediter och blancolån ökat de senaste decennierna? 
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Vad det gäller att studera det svenska folkets sparande, kan en intressant aspekt 

vara att väga in förhållandet mellan det svenskarnas sparande och hur sparandet 

ser ut i andra länder. Genom att jämföra Sverige med andra västerländska länder 

ges en skildring av hur pass bra svenskar är på att spara, eftersom likvärdiga 

länder borde tendera att ha ett likvärdigt sparande. Dock måste hänsyn tas till att 

ländernas åldersstruktur, definitionen för arbetsför ålder mm. kan variera. 

Huruvida sparandet är för lågt eller inte går att se utifrån flera olika dimensioner. 

Det som verkar rationellt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, är kanske inte alls 

rationellt ur ett individ eller företagsekonomiskt perspektiv. I Sverige är det enligt 

Riksbankens rapport om finansiell stabilitet (2004) den traditionella 

bankinlåningen (t.ex. spar- och lönekonto) som är den vanligaste sparformen, 

dock med undantag från det privat pensionssparande. Vid undersökning av de 

svenska hushållens sparbeteende, är en intressant frågeställning varför de svenska 

hushållen väljer bankinlåning framför andra typer av sparformer. För att förstå om 

det verkligen ligger någon sanning i vad till exempel TV-programmet Lyxfällan 

hävdar, nämligen att många svenska hushåll har det problematiskt med sin 

ekonomi och en allt för stor belåningsgrad. Därav tycker vi att det ligger i första 

prioritet att reda ut huruvida svenska hushålls sparbeteende ser ut. Vad är det som 

påverkar oss att spara? Vilka faktorer är det som styr oss från att avstå från handel 

med värdepapper och istället sätta in pengar på sparkontot, eller för det andra att 

inte spara något överhuvudtaget och konsumera upp hela sin disponibla inkomst? 

SCB (2011)  visar en trendlinje, en negativ sådan, att hushållens sparkvot har 

minskat. Hur hänger det samman med svenska hushålls sparbeteende? Därför har 

vi kommit fram till följande forskningsfrågor.  

 

1.3. Forskningsfråga 

Hur ser de svenska hushållens sparbeteende ut? 

- Varför har sparkvoten hos de svenska hushållen minskat? 
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1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsekonomiskt perspektiv undersöka och 

tolka hur de svenska hushållens sparbeteende ser ut. I detta fall står de svenska 

storbankerna för det företagsekonomiska perspektivet. 
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1.5. Definitioner och begrepp 

Bytesbalans Är skillnaden mellan varor som producerats och 

förbrukats inom landet, och således en sammanställning 

landets export och import. 

 

Buffertsparande  Är sparat kapital som förväntas täcka upp en framtida 

oförutsedd kostnad. 

 

SOU Statens Offentliga Utredningar, offentliggör betänkanden 

från den statliga kommittén 

 

Sparkvot Hushållens andel av den disponibla inkomsten som inte 

läggs på konsumtion. 

 

Disponibel inkomst Den disponibla inkomsten är den inkomst individen har 

möjlighet att förfoga, och är således inkomst efter skatt 

och obligatoriska avgifter, men med sociala bidrag. 

 

Försäkringssparande Med en sparförsäkring innebär det att kan du kombinera 

långsiktigt sparande med diverse skatteförmåner eller 

överföra kapitalet till den näst kommande generationen 

på ett skattemässigt fördelaktigt sätt. 

 

SCB Statistiska Centralbyrån, Statistiska centralbyrån (SCB) 

ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. 

 

Obligationsmarknad Är en räntemarknad som omfattar handel med 

räntebärande finansiella instrument där skuldebreven har 

en löptid över ett år. 

 

Derivata marknad En företeelse som bildades för 30 år sedan och innefattar 

handel med exempelvis optioner, terminer och warranter. 

 

ATP Betraktades som uppskjuten lön för utfört arbete och inte 

som ett bidrag, allmän inkomstgrundad tilläggspension. 

 

Blancolån Ett lån där lånetagaren inte behöver inställa något som 

säkerhet. 
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2. METOD 

Metodkapitlet ämnar presentera hur uppsatsen har genomförts, för att motivera att de metoder 

som valts för uppsatsen kan styrka forskningskvaliteten. I metodkapitlet diskuteras bland annat val 

av datainsamlingsmetoden och ansatsval. 

 

2.1. Forskningsstrategi 

 Bryman & Bell (2005) skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ forsknings metod, 

där den kvantitativa forskningsmetoden betonar kvantifiering när insamlingen av 

data sker. Data i en kvantitativ forskning innefattar ofta ett deduktivt sätt att se på 

förhållandet mellan teorin och empirin. Där forskningsfrågorna således ofta går ut 

på att testa befintliga teorier. (Bryman & Bell, 2005) Enligt Bryman & Bell 

(2011) tenderar kvalitativ forskning att innehålla mer text och mindre siffror än 

den kvantitativa. Utöver denna tydliga skillnad tenderar även den kvalitativa 

forskningen att ha en mer induktiv syn på förhållandet mellan teori och empiri. De 

nya teorierna genereras från empirin, och genom att studera deltagarna från 

verkligheten, kan slutsatser dras kring den sociala världens struktur och 

verklighet. Den kvalitativa forskningen genererar slutsatser framkomna genom 

detaljerade frågor som inte skulle upptäckas genom en kvantitativ studie. Den 

kvalitativa forskningsprocessen kan ske i följande steg; Generell frågeställning 

(problemformulering), val av relevanta undersökningspersoner, insamling av 

relevant data, tolkning av data, begreppsligt och teoriskt arbete och slutligen 

rapport om resultat och slutsatser. (ibid.) Dessa steg har vi valt att utgå ifrån i vår 

uppsats, men med viss modifikation. Hur modifikationen ser ut beskrivs mer i val 

av ansats.  

 

Med anledning till uppsatsen syfte har vi valt att angripa forskningsfrågan med en 

kvalitativ metod, för att få reda på hur privatpersoner och banker uppfattar, tolkar 

och agerar i termer av sparande. Vi har valt att genomföra intervjuer med både 

privatpersoner och banker för att undersöka skillnader i uppfattningen beträffande 

sparandet. Dessutom beskriver Johannessen & Tufte (2003) att en av 

utmaningarna som ställs vid en kvantitativ datainsamling är att ställa enkätfrågor 
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som är så pass välformulerade att det gör det möjligt att mäta de teoretiska 

fenomenen. För att sedan kunna dra statistiska generella slutsatser krävs att ett 

tillräckligt stort urval av individer svarat på enkäten. (ibid.) 

 

Vi anser att vi inte skulle få tillgång till ett tillräckligt datamaterial för att kunna 

dra generella slutsatser kring svarsenkäterna. Vi anser också att det skulle bli svårt 

att få de djupgående svar som vi önskar genom enkäter, nämligen varför individer 

agerar/sparar på ett visst sätt. Eftersom vår undersökningspopulation består av 

cirka nio miljoner individer, skulle urvalsgruppen för en enkätundersökning var 

mycket omfattande. Pågrund av tids- och kostnadsskäl skulle urvalsgruppen 

behöva reduceras, och då skulle inga generella slutsatser ändå kunna fastställas 

från undersökningen. På grund av det valde vi att frångå den kvantitativa 

forskningsmetoden, och istället studera fenomenet med hjälp av flertalet 

kvalitativa djupintervjuer. Under våra empiriska intervjuer fick vi även ta del av 

kvantitativt material i form av statistiska undersökningar som gällde sparbeteendet 

hos de svenska hushållen. Där av finns vissa inslag kvantitativ generalisering i 

slutsatsen. 

 

2.2. Forskningsansats 

Bryman & Bell (2011) beskriver att den kvalitativa forskningsmetoden ofta sker 

med en induktiv ansats, som börjar med empiriska observationer som sedan knyts 

till befintliga teorier, för att generera nya teorier. Men enligt Bryman & Bell 

(2005) innefattar ofta deduktionen drag av induktion, och induktionen drag av 

deduktion. Detta pågrund av att forskaren ofta behöver eller vill samla in mer 

information i efterhand, för att de data som samlades in inte blev tillräcklig, och 

denna metod kallas iterativ (Bryman & Bell, 2005).  

 

Det är med hänsyn till detta som vår modifikation av hur den kvalitativa 

forskningsprocessen strukturerades. Vi hade vid uppsatsens början inga direkta 

sakkunskaper om ämnet, och var således tvungna att läsa in oss på ett flertal 

befintliga teorier för att få en djupare förståelse angående sparande. Vi har valt att 
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insamlingen och tolkningen av empirisk data inte sker före begrepps- och 

teoriarbetet, utan varvat vartefter, och därmed en forskningsansats som liknar den 

iterativa. Vi har valt att först samla befintliga teorier och begrepp som berör 

forskningsfrågan, för att ta reda på bredden av problemet, och sedan samla in det 

empiriska datamaterialet. Efter att det empiriska datamaterialet samlats in, 

samlade vi ytterligare teorier att jämföra med det empiriska materialet. Detta sätt 

anser vi ger en god grund för att få ut så mycket som möjligt från intervjuerna, 

och att inget väsentligt empiriskt material faller bort.  

 

2.3. Forskningskvalitet 

Enligt Bryman & Bell (2005) finns det tre viktiga kriterier för bedömning av 

forskning inom företagsekonomi, dessa tre är reliabilitet, replikation och validitet. 

Reliabilitet eller pålitlighet syftar till att resultaten från forskningen ska inbringa 

samma resultat vid ett nytt genomförande, och alltså inte påverkats av 

slumpmässiga eller av olika tillfälliga förutsättningar. Därför är det viktigt att 

forskare använder sig av ett granskande synsätt vilket innebär att alla tänkbara 

steg i forskningsprocessen säkerställs och visas, det kan till exempel vara 

problemformulering och val av undersökningspersoner. Replikation innebär inom 

forskningsvärlden att forskare vill återge en undersökning och diverse resultat 

som tidigare har sammanställts eller försöka bevisa att de tidigare resultaten har 

förändrats. Medans validitet innebär att analysera om tidigare slutsatser från 

annan forskning inom området hänger ihop eller inte. (Bryman & Bell, 2005) 

Enligt Bryman & Bell (2005) så är validitet och reliabilitet viktiga kriterier vid en 

kvantitativ undersökning för att skapa en sådan trovärdig kvalitet som möjligt på 

forskningen. Kvalitativa forskare har dock ställt sig frågande till hur pass viktiga 

dessa begrepp är vid en kvalitativ undersökning. Extern reliabilitet (replikation), 

beskrivs som i vilken utsträckning forskningsstudien kan upprepas. Det finns 

vissa svårigheter eftersom det är enligt dem omöjligt att ”frysa” en social miljö 

och de sociala förutsättningar som gällde vid den förra undersökningen. Intern 

reliabilitet innebär att de personer som ingår i forsknings gruppen kommer 

överrens om hur informationen de ser eller hör ska tolkas på ett likartat sätt. Intern 
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validitet eller tillförlitlighet innebär att det ska finnas en stark överrensstämmelse 

mellan de observationer som görs av forskningsgruppen och de teorier som 

utvecklas av samma grupp. Extern validitet eller överförbarhet innebär i vilken 

utsträckning det går att generalisera de resultat vi som forskare kommer fram till 

jämfört mot andra sociala miljöer. (ibid.)          

  

Angående reliabilitet så är vår förväntan att resultatet från vår studie kan ha 

ändrats jämfört med tidigare forskning då sparande förändras med tiden och vid 

olika konjunktursvängningar och/eller andra förutsättningar. Därför är det svårt att 

på rak arm säga att slutsatserna angående sparande från tidigare forskning skulle 

vara felaktig. De underliggande faktorerna som råder under den tid vi skriver 

uppsatsen kan skilja sig helt från de faktorer och förutsättningarna som förelåg för 

föregående forskningsperiod. Men vi vet enligt SCB och dess statistik att 

sparandekvoten successivt har minskat i Sverige. Vi vill genom en replikation 

försöka undersöka varför sparande mönstret har förändrats. Vi är också medvetna 

om att våra slutsatser även de kan ändras i framtiden om forskning görs på hur 

sparkvoten ser ut då. Då konsumtionsmönstret och andra förutsättningar ständigt 

är i förändring. Vi som utför denna undersökning har arbetat tätt tillsammans 

under tre år, vi anser att vi har likartade synsätt på hur informationen skall tolkas 

då vi har insikt i hur den andre tänker samt vad arbetet ska gå ut på vilket då 

styrker den interna reliabiliteten. 

 

2.4. Datainsamlingsmetod 

2.4.1. Sekundärdata 

Bryman (2011) beskriver att primärdatainsamling både är tidskrävande och 

kostnadskrävande, varpå sekundäranalys är en metod som kan användas för att 

bespara tid och kostnader. En sekundärdataanalys innebär att kvalitativ- eller 

kvantitativ data från andra forskare eller data från offentlig statistik används för 

att analyseras. Det är inte enbart tid och pengar som kan besparas med hjälp av 

sekundärdata. Sekundärdata kan användas för att få en högre kvalitet av 

uppsatsen. Detta motiveras genom att om sekundärdata vars kvalitet har 
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kontrolleras kan ge ett bättre underlag för analys, än om datainsamlingen har 

minskats i omfattning pågrund av brist på tid eller monetära medel. (Bryman, 

2011)  

 

Det finns dock ett fåtal nackdelar med att använda sig sekundärdata och man bör 

vara medveten om detta anser Bryman (2011). Till exempel, att vi som forskare 

inte är bekant på samma sätt med materialet. Informationen som har samlats in av 

andra tar det betydligt längre tid att sätta sig in i. Till skillnad från när man själv 

samlar in data då vi som forskare borde ha en betydligt högre kännedom om det 

data och dess struktur. 

 

En annan begränsning i sekundärdata är att datamängden är komplex då 

datamängderna kan vara mycket omfattande. Då det kan vara svårt att veta var 

man ska börja eller hantera den för att lära känna informationen. (ibid.) En sista 

och viktig begränsning är att vi som forskare inte har någon kontroll över 

kvaliteten på datamängden. Bryman (2011) skriver att kvaliteten på datan ska 

aldrig tas för givet. Dessutom ska vi som forskare vara medvetna om att den 

ursprungliga datainsamlingen kan ha gjorts i helt andra syften än som berör vår 

forskning. (ibid.) Vidare rekommenderar Bryman (2011) att vid användning av 

mindre kända datamängder bör dess kvalitet noggrant kontrolleras.  

 

Vi har i vår uppsats i huvudsak används sig utav sekundärdata, detta dels pågrund 

av kostnads- och tidskäl, men även som Bryman (2011) påpekade, kan det tillföra 

uppsatsen högre kvalitet. De sekundärdata vi valt består framförallt av litterära 

publikationer, men även offentlig statistik från bland annat Sveriges Riksbank, 

Statistiska Centralbyrån och utlåtanden från Statens offentliga utredningar - SOU 

1992:97. Detta anser vi är pålitliga källor som inte har för avsikt att förvrida data 

eller materialet. Ytterligare saker vi har tillämpat, speciellt vid litterära 

publikationer, för att verkligen veta att det data vi använt oss av är riktig. Är att vi 

har jämfört källorna emellan och använt oss av en mängd olika litterära böcker för 
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att på sätt styrks dess sammanhang. Då vi anser att om flera källor skriver eller 

säger samma sak styrker det trovärdigheten.    

 

2.4.2. Primärdata 

Utöver sekundärdata har vi även använt oss av primärdata, som består av 

intervjuer. Bryman (2011) förklarar en mängd olika intervjuformer bland annat; 

Strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerade intervjuer. Inledningsvis var 

avsikten att genomföra mer ostrukturerade intervjuer, för att få ut så mycket som 

möjlig från intervjuerna. Detta för att intervju personerna inte skulle känna sig 

låsta och bara svara på de ställda frågorna, utan istället associera fritt kring deras 

syn på hur de svenska hushållens sparande ser ut. Enligt Bryman (2011) brukar 

den som utför intervjun på ett ostrukturerat sätt bara ha en lista eller en 

uppsättning av teman som innehåller mer allmänna frågeställningar. Själva 

frågeformuleringen och ordningsföljd skiljer sig ofta från en intervju till en annan 

(ibid.).  De banker som vi valt att intervjua, tyckte det var nödvändigt att vi, i 

förväg, skulle skicka ut ett utkast på intervjufrågor. För att rätt person, alltså den 

som var mest insatt i ämnet skulle ställa upp på intervjun och kunde således svara 

på alla de frågor vi hade. Det var därför vi valde intervju formen semistrukturerad. 

Där Bryman (2011) förklarar det som att intervjuaren har en uppsättning frågor 

som kan liknas med ett frågeschema. Frågornas ordningsföljd kan dock variera 

lika så kan följdfrågor upprättas av intervjuaren till de frågor som uppfattas kunna 

inbringa viktiga svar. (ibid.) 

 

Intervjuerna har genomförts med respondenter från bankbranschen för att få det 

företagsekonomiska perspektivet på frågeställningen. Vi anser att de personer som 

vi har intervjuat är av största betydelse, för att få en så pass överskådlig bredd av 

problematiken för det som denna uppsats ämnar sig för. Personerna som har 

intervjuats ingår och arbetar på några av Sveriges storbanker, på centralnivå, alltså 

på respektive banks huvudkontor. Där de viktigaste och centralaste frågorna 

avgörs. Detta borde då styrka pålitligheten i primärdata vi har fått ta del av.  För 

att ge uppsatsen en bättre förankring till hur hushållen uppfattar det egna 
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sparandet, genomfördes även intervjuer med svenska konsumenter. De fick öppet 

och fritt resonera kring sitt sparande, med koppling till en av oss förvald struktur 

på intervjun. Under insamlingen av primärdata stötte vi på hinder när det kom till 

att få tag i intervjuer till konsumentintervjuerna. Vi ville ha så objektivt urval som 

möjligt, och valde därför att fråga helt slumpvis okända människor om de kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju angående deras sparbeteende. Men utfallet 

blev mycket dåligt. Det verkade som att de helt enkelt inte ville diskutera deras 

sparbeteende. Därav skedde urvalet något mindre slumpvis, och 

intervjupersonerna kontaktades genom bekantas bekanta. Intervjuerna med de 

svenska konsumenterna skedde på ett mer ostrukturerat sett, jämfört med 

intervjuerna med bankerna, detta för att det är omöjligt att förutsäga utfallet av 

respektive individs sparande. Dock valde vi att plocka bort intervjuerna då vi 

kännde och i råd med examinator och handledare att det inte tillförde uppsatsen 

något ytterligare. Alla intervjuerna, både med representanterna från de svenska 

storbankerna samt intervjuerna med de svenska konsumenterna spelades in. Detta 

för att minimera risken för felcitering och misstolkning. 

 

2.4.3. Metod- och källkritik 

I den teoretiska referensramen förekommer statistik på den svenska sparkvoten i 

förhållande till andra länder, vi är dock medvetna om att denna statistik inte är 

aktuell för 2000-talet. Men i brist på uppdaterat datamaterial, tycker vi ändå att 

detta ger en tydlig indikation om de svenska hushållens förhållande till sparande 

gentemot andra länder. 

 

Under de empiriska intervjuerna fick vi även ta del av statistiska undersökningar 

från Nordea utförda av Synovate. Synovate grundades 2003 och finns idag i ca 62 

länder med ca 5968 anställda. Under dessa år utfört 31 359 projekt som sträcker 

sig över hela världen, dessa projekt har resulterat i över 31 miljoner intervjuer. Då 

synovate är ett sådant pass stort företag som är globalt med många undersökningar 

bakom sig och många stora kunder, anser vi att Synovate är en tillförlitlig källa 

och anser att det med stor sannolikhet har genomfört undersökningarna på ett 
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tillförlitligt sätt. Därav kommer vi att dra slutsatser utifrån det matriela som vi 

tillhandahöll  i samband med intervjun med Ingela Gabrielsson från Nordea. 
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3. REFERENSRAM 

I referensramen kommer vi att redogöra för teorier som vi anser relevanta för frågeställningen, 

och således använt oss utav för att jämföra mot det empiriska material vi samlat. Vi kommer bland 

annat att ge en återberättelse av hur sparandet utvecklats historiskt sett. Vi kommer även att 

återberätta teorier om hur förhållandet mellan banken och dess kunder ser ut, och om sparandet 

kan styras. 

 

3.1. Sparande som definition 

Vi har valt att börja referensramen med att lyfta fram referenser som beskriver 

sparandets innebörd. Anledningen till detta är för att sparande är en naturlig röd 

tråd för uppsatsen, och det är viktigt att klargöra hur de referenser vi valt för 

referensramen valt att definiera sparande. 

 

Lindqvist (1981) definierar sparande som skillnaden mellan inkomster och 

utgifter under en viss angiven tidsperiod, med andra ord skulle det kunna 

uttryckas som skillnaden mellan vad inkomsten är och det vi konsumerar. Denna 

definition kan emellertid vara svår att arbeta med, dels för att konsumtion på 

längre sikt kan vara svår att urskilja från sparande. För det andra att inkomsten 

men framförallt konsumtionen varierar från en period till en annan. (Lindqvist, 

1981) Enligt SOU (1992) är sparande ett svårt begrepp att tolka vid ekonomisk 

analys. Då det finns en viss skillnad mellan realt och finansiellt sparande samt 

mellan netto- och bruttosparande. Svårigheten har sitt ursprung i att göra en rättvis 

beräkning av hur inkomsten eller konsumtionen under en viss tidsperiod ser ut. 

Den del av inkomsten som inte konsumeras kan användas på ett flertal olika sätt, 

sparandet kan alltså ta olika former. Den del som inte konsumeras kan antingen 

placeras hos banken, köpas aktier för, amortera en eventuell skuld eller läggas 

undan till fastighetsköp. Skillnaden mellan finansiellt och realt sparande brukar 

fastställas som att det finansiella sparandet inte har någon anknytning till någon 

värdeförändring av de fysiska tillgångarna. Utan innebär istället en 

nettoförändring av hushållets finansiella fordringar och skulder där alltså 
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nettoförändringen är sparandekvoten. Det reala sparandet är istället 

nettoinvesteringar i t.ex. fastigheter. (ibid.) 

 

Enligt SOU (1992) kan sparande och dess motsats, konsumtion, ofta kopplas ihop 

med önskvärda respektive oönskade personliga egenskaper. I vår historia och vårt 

kulturarv kopplas ofta sparande ihop med egenskaper som är eftersträvansvärda. 

Dessa egenskaper är bland annat planeringsförmåga och att vara arbetsam. Att 

hamna i ekonomiska bekymmer har historiskt sett inneburit ett högt socialt pris. 

Sparande har därför ansetts som någonting bra, att kunna kontrollera den egna 

ekonomin.  När studier kring hushållens sparande ska analyseras är det viktigt att 

dra tydliga skillnader på sparande och förmögenhet. Förmögenheten innebär de 

tillgångar som återfinns på t.ex. bankkontot, medan sparande är det som sparas av 

den årliga lönen. Förmögenheten kan således vara t.ex. en årslön på kontot, medan 

sparandet är noll. (SOU, 1992) 

 

3.2. Den svenska värdepappersmarknaden 

Vi har i referensramen valt att beröra den svenska värdepappershandeln, detta på 

grund av att det är en del av alla de sparformer som finns att välja på för de 

svenska hushållen. Värdepappersmarknaden har även växt fram relativt snabbt, 

och är idag en stor del av många svenska hushålls val av sparform. 

 

Lycke, Runesson & Swahn (2003) beskriver att den svenska 

värdepappersmarknaden kan delas in i tre olika områden; aktiemarknaden, 

penning- och obligationsmarknaden och den sista är derivata marknaden. Handel 

med aktier på stockholmsbörsen har förekommit sedan en lång tid tillbaka i 

historian, men fram till 1980-talet har den varit relativt obetydlig. Vid början av 

80-talet kom Sverige att bli det land i världen som hade det största, direkta eller 

indirekta ägande i aktier eller fonder. Hushållens sparande har övergått från det 

tidigare traditionella banksparande till andra typer som fond- och aktiesparande. 

Andelen vuxna svenska medborgare som intresserar sig för och äger aktier direkt 

eller indirekt via fonder har ökat till nästan 80 %. En anledning till detta antas 
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bero till stor del av den tekniska utvecklingen i form av informationsteknik som 

markant har ökat, inte minst i Sverige, då den har en central roll för spridning av 

nya finansiella instrument. (Lycke et. al. 2003) 

 

3.3. Sparkvoten från 1950-talet och framåt 

För att kunna förstå hur sparandet ser ut idag är det viktigt att först beskriva hur 

sparandet har sett ut historiskt och för att se om det har skett några förändringar 

fram tills idag. Vi har valt att gå tillbaka till 50-talet, med referenser som 

beskriver sparkvotens utveckling därifrån och framåt. 

 

Lindmarks (2010) analys av sparkvoten i de svenska nationalräkenskaperna via 

SCB, från 1950-talet och framåt visar att det fram till 1980-talet låg den svenska 

sparkvoten runt 10 %. Under 80- och 90-talet föll den kraftigt och var negativ 

under slutet av de båda årtiondena. En ny bottennivå nåddes år 2005 då 

sparkvoten endast låg på 1 %. Kort där efter tog sparkvoten ny fart och steg brant 

och nådde vid slutet av 2009 8,3 % vilket är det högsta sparkvoten sedan 1993. 

Hushållens samlade inkomster för 2009 nådde 1622 miljarder kronor. 

Inkomsterna utslaget på den svenska befolkningen om 9,3 miljoner människor, 

genererar ett genomsnitt på 14,500 kronor per person eller cirka 1,200 kr per 

månad och person, exklusive tjänstepensioner. Vilket innebär att dessa siffror 

avser frivilligt sparande. Lindmark (2010) Enligt Söderström (2011) antas 

hushållens sparande bero på både förväntade inkomster och befolkningens 

åldersstruktur. Anledningen till detta är på grund av livscykelteorin, som innebär 

att konsumtionen och sparandet ser olika ut beroende på vart i livscykeln 

individerna befinner sig (Söderström, 2011). 
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Figur 2 – Hushållens sparkvot (SCB, 2011) 

 

3.4. Hushållens sparbeteende 

Hushållens sparbeteende som är en del av uppsatsens forskningsfråga, beskrivs 

ofta utifrån flera teorier kring sparbeteenden. Bland annat utifrån 

livscykelmodellen och den absoluta inkomsthypotesen. Teorierna beskriver på ett 

bra sätt hur synen är på hushållens sparbeteende, hur hushåll väljer att spara 

beroende på i vilken livssituation de befinner sig i samt olika faktorer som 

påverkar sparandet, till exempel inkomst.  Där av har vi valt att ha med detta i 

referensramen. 

 

Lindqvist (1981) menar att de flesta teorier som har med sparande att göra, 

beskriver att sparandet är beroende av inkomsten och att förändringar av 

inkomsten utgör de faktorer som påverkar sparandet mest. Vidare beskrivs att 

sambandet mellan inkomsten och sparande ofta studerats utifrån tre stycken 

teorier; den absoluta inkomsthypotesen, den relativa inkomsthypotesen och den 

permanenta inkomsthypotesen. (Lindqvist, 1981) 
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Enligt Lindqvist (1981) innebär den absoluta inkomsthypotesen att det finns ett 

högt samband mellan inkomst och sparande. Detta innebär att ju högre inkomsten 

är hos individen ju högre blir sparandet i faktisk storlek. Detta innebär således att 

sparkvoten skulle förbli den samma oavsett förändring i inkomst. (Lindqvist, 

1981) 

 

Enligt Lindqvist (1981) innebär den relativa inkomsthypotesen att sparandet inte 

alls är beroende av den inkomst individen har, utan istället är andelen sparande 

beroende av vart individen ligger till inkomstmässigt i förhållande till samhällets 

inkomstnivå. Detta skulle innebära att en individ som tidigare haft en högre 

inkomst, men där inkomsten minskat, kommer att ha en mindre sparkvot, än en 

person som har den högsta inkomsten individuellt sett över tid. Detta är pågrund 

utav att vi i dagens samhälle ständigt strävar efter att öka den egna 

levnadsstandarden, och är således inte benägen att sänka sin levnadsstandard till 

fördel för sparande. Den tredje hypotesen kring hushållens sparande i relation till 

inkomsten är den permanenta inkomsthypotesen. (ibid.)  

 

Den permanenta inkomsthypotesen bygger på att inkomsten skall ses som att vara 

utjämnad över tid (Mankiw, 1997). Enligt Thore (1957) är den permanenta 

inkomsthypotesen lite av hur inkomsten har sett ut i passerade perioder men även 

lite av hur den förväntade inkomsten kan komma att se ut. Enligt Mankiw (1997) 

baseras teorin på att inkomsten kan ses som en permanent och transitorisk eller 

slumpartad komponent. Den permanenta inkomsten kan uppskattas med den 

genomsnittliga inkomsten som en individ har under ett år. Den transitoriska delen 

är avvikelser från medelvärdet på inkomsten. Det är därför som individens 

konsumtion enligt teorin enbart kommer att bero på förändringar av permanent 

inslag av inkomsten. (ibid.)  

 

Enligt Lindqvist (1981) anses den permanenta inkomsthypotesen likna 

livscykelhypotesen. Den innebär att hushållens sparande och konsumtion beror på 

och påverkas av den tänkbara inkomsten under ett längre perspektiv. Till och med 
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så lång tid som en hel livstid. Hypotesen bygger på att hushållen väljer att 

konsumera och spara beroende på i vilken livssituation de befinner sig i. Vilket 

kan exemplifieras genom att; en person vars inkomst överstiger vad den 

förväntade inkomsten är kommer att ha en högre sparandekvot än en person som 

har en inkomst som understiger den förväntade inkomsten. Sparandekvoten 

kommer inte att vara proportionell till inkomsten, utan kommer således att vara 

högre när den förväntade inkomsten är lägre än den faktiska, och kommer att vara 

lägre när den förväntade inkomsten är högre än den faktiska. Däremot kommer 

sparandekvoten att vara proportionell med medelinkomsten sett till hela 

individens livslängd. (Lindqvist, 1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Livscykelhypotesen (Eriksson, K. & Hermansson C. 2006) 

 

Enligt SOU (1992) så kan livscykelmodellen ligga till grund för att få en bättre 

förståelse över hur och vilka faktorer som påverkar utvecklingen av de svenska 

hushållens sparande. Huvudtanken eller huvudsyftet med livscykelmodellen är att 

de svenska hushållen planerar sitt sparande kontra konsumtion beroende på hur 

den förväntade inkomsten kan tänkas se ut. Hushållens behov förändras över tid 

och det leder till att utgifterna ändras. Normalt sett så är de effekterna störst vid 

familjebildning och köp av bostad, för att vid pensionsålder minska på sina 

utgifter. Därför går det att urskilja ett typiskt beteende över livscykeln och det är 

att hushållen sparar lite eller lånar mer under unga år. Då inkomsterna är betydligt 

lägre och utgifterna relativt högre vid unga år. Sparande som syftar till att lägga 
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undan för framtida ålderdom är hushållens viktigaste sparande. Den så kallade 

livscykelhypotesen kopplas ofta samman med pensionssparande. Dock är även 

livscykelteorin applicerbar på en rad andra faktorer så som buffertsparande. Detta 

sparande syftar även till att göra det möjligt för hushållen att köpa något de inte 

skulle haft råd med vid ett visst ögonblick. Som nyligen beskrevs så har sparandet 

kopplats till realiserade inkomstökningar. Men det är inte bara det som påverkar 

hushållens sparande, utan också förväntningar om den framtida inkomstens 

utveckling. Om unga människor känner en stark tilltro att deras inkomst inom kort 

eller i framtiden kommer att stiga relativt mycket så finns det inte en sådan stark 

anledning till att spara. (SOU, 1992) 

 

Enligt Eriksson & Hermansson (2006) så har hushållens sparbeteende förändrats 

de senaste fyra till fem decennierna. Eriksson & Hermansson (2006) har 

identifierat fem stycken potentiella orsaker till vad detta kan orsakas av, dessa är; 

utbildnings- och inkomstnivåförändringar, kvinnornas delaktighet på 

arbetsmarknaden, bostadsmarknadsutvecklingen, införandet av ATP och slutligen 

börs- och aktiemarknadsutvecklingen. Utbildnings- och inkomstnivåerna har 

betydelse för andelen personer som sparar och även storleken på sparandet, bland 

annat har utbildningen visat sig vara viktig för att fatta beslut om sitt sparande. Att 

fler kvinnor är aktiva på arbetsmarknaden nu gentemot för fyra-fem decennier 

sedan, bör ha en positiv effekt på det individuella sparandet. (ibid.) 

 

Enligt SOU (1992) beror hushållens fördelning av sparande, mellan finansiella 

och reala tillgångar, på hur deras risk, likviditet och avkastning ser ut på de olika 

sparformerna. Den som politiskt är lättast att påverka, alltså för att öka sparandet 

är avkastningen. Då åtgärderna kan se ut som följer; en lägre skatt på 

avkastningen vilket innebär att avkastningen blir högre efter skatt än tidigare. 

Även en så kallad reducerad skattesatts vid olika avdrag för skuldräntor. Vilket 

leder till en högre kostnad för skuldsättningen. Ytterligare två sätt som kan 

påverkas via politik är och som redan finns i vår lagstiftning är avdragsrätt för 

sparande, vid till exempel pensionsförsäkringar. Detta leder till att man eliminerar 
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en del av den uppoffring av kapitalet som sparande innebär. Den sista påverkan är 

eller görs genom bidrag till de som sparar. Då en premie utbetalas för en viss 

sparprestation, ett exempel, är att under 1992 till 1994 så fick de som sparade i 

allemansfonden en premie på 1200 kronor. (SOU, 1992) 

 

3.5. Demografi 

Detta kapitel har vi valt att belysa på grund av att ålderstrukturen kan och borde 

ha påverkan på hur svenska hushåll sparar. Då vi lever allt längre borde således 

sparandet öka då hushållen behöver mer undanlagda pengar som ska räcka under 

en längre tid.  

 

Enligt SCB (2004) har medellivslängden i Sverige har ökat avsevärt, och de äldre 

blir således allt fler. Kvinnor har en medellivslängd som är högre än männen, 

kvinnorna hade år 2004 en medellivslängd om 82,68 år och männen en 

medellivslängd på 78,35 år. Andelen över 65 år har ökat från 9 % år 1905 till 17 

% år 2004, ett resultat av Sveriges förbättrade folkhälsa. Det är dessutom så att 

kvinnors dödlighet har minskat snabbare än männens. Medellivslängden avser 

dock enbart förväntat livslängd vid födseln. För varje år som går ökar den egna 

medellivslängden. (ibid.) 

Befolkningens åldersstruktur 1970 och 2010 samt prognos 2060 

Figur 4 – Befolkningens åldersstruktur (SCB, 2011) 
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Figur 5 – Återstående medelslivs längd (SCB, 2011) 
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3.6. Kundrelation 

Denna del av referensramen kommer att beröra kundrelationer, vilket i denna 

uppsats syftar till den relation som uppstår mellan bank/placerings rådgivare och 

kunden/spararen. Detta eftersom vi tror att det med stor sannolikhet har en stor 

påverkan på hur den enskilda kunden/spararen väljer att placera sina pengar, och 

hur mycket. 

 

Bankrörelsens syfte 

Enligt Eriksson (2006) är bankernas främsta syfte med dess affärsverksamhet är 

att erbjuda finansiella lösningar till alla deras kunder. För att göra det på ett 

korrekt och effektivt sätt krävs det inte bara att företaget har kunskap om kunden, 

utan även kunna ge kunden insikt i vad för värde bankerbjudandet innehåller. 

Vidare förklaras hur bankverksamheten grundades och det var genom resande 

köpmän som istället för att ha pengar på fickan blev övertygade av bankerna om 

att låta dem förvalta pengarna och sköta betalningar. Det är så bankverksamheten 

fungerar än idag, genom att bankerna sköter pensioner, transaktioner, sparande, 

lån samt olika aktiviteter på finansmarknaden. Att bankerna erbjuder oss 

finansiella tjänster ska ses från ett positivt synsätt, då vi skulle ha svårt att komma 

på egna lösningar. En ytterligare positiv aspekt är att vi får mer tid över till annat. 

Den bästa tänkbara situationen är att relationen mellan kund och bank ska vara så 

stark som möjligt för att på så sätt medverka till nationers tillväxt och 

samhällsekonomiska välstånd. (ibid.) I en undersökning av fondförvaltarföretaget 

Fidelity som beskrivs av Ekelund (2010) visar det dock att 32 % av svenskarna 

inte har något, eller ett litet, förtroende för sin bank eller finansiella rådgivare. 

Trots detta grundar ändå 36 % av svenskarna sina finansiella beslut på 

professionella rådgivare (ibid.). 

 

Enligt Eriksson (2006) har den snabbförändliga världen och samhället vi befinner 

oss i idag förändrat individers situation, vilket medför en direkt påverkan på 

värdet av de tjänster som bankerna erbjuder. Individer, och för den delen företag, 

blir alltså mer lokalt och globalt beroende. Därför är det viktigt att bankernas 
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tjänster på motsvarande sätt förändras för att underlätta för kunderna och skapa 

det mervärde som kunderna kräver. Vidare understryks vikten av de stora krav 

ställs på bankerna genom att de snabbt och på ett pedagogiskt sätt kan förklara för 

sina kunder vad som sker, och vad de kan göra eller erbjuda. Bankernas förmåga 

och deras vilja att vara så nära kunden som möjligt påverkas av flera variabler. En 

variabel kan vara att banken kanske inte vill lägga ner den kraft och de resurser 

som krävs för att närma sig kunden. Det ställs stora och komplexa krav på 

bankens organisation eftersom banker enligt lag har till uppgift att erbjuda en 

mängd olika tjänster, från ett traditionellt sparkonto till mer avancerade 

placeringsalternativ. Detta kräver en stor kunskapsbredd på bankens anställda, och 

om extraarbete skulle läggas på varje specifik kund skulle det komplicera 

organisationens struktur än värre. (Eriksson, 2006)  

Ekelund (2010) beskriver i sin artikel att;  

”Det är faktiskt bara 6 procent av de tillfrågade som anser att det förstår de ord och 

begrepp som används i den finansiella rådgivningen. Och att majoriteten inte vill betala 

för något de inte förstår. Det ser onekligen ut som att det är dags för banker och andra 

rådgivare att rensa upp i förkortningsträsket.”(Ekelund, 2010). 

 

Om inte bankerna fortsätter att utveckla sina differentierade affärsmodeller för att 

komma kunden närmare så kommer förmodligen en konkurrent ta över kunden 

och delar av marknaden (Eriksson, 2006). Affärsmodellerna kan utvecklas genom 

att arbeta nära kunden, eftersom de då lättare förstår sig på vad kunden 

efterfrågar. Vilket med största säkerhet också skulle resultera i större vinster för 

banken. (Eriksson, 2006) Yildiz-Dag & Eriksson (2006) beskriver att tjänstemötet 

som sker mellan banken och kunden antingen kan vara ett personmöte eller då 

kunden möter bankens tekniska tjänster, så som via Internetbank eller in- och 

uttagsautomat. Personmötet spelar en viktig roll och är oerhört central i skapandet 

av en tjänst. Trots detta har det riktats oerhört lite uppmärksamhet kring vad det 

kan ge för effekter. Mötet ger upphov till starka intryck och kvalitetsuppfattning 

om hur banken fungerar, som sedan sitter kvar hos kunden under en längre tid. 

Därför är de anställdas agerande, etik och moral av väsentlig betydelse. Vid 

tjänstemötet sätts de anställda och banken som organisation på prov för att kunna 
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anpassa sig till varje unik kund och dess preferenser. (Yildiz-Dag & Eriksson 

2006) 

 

Eriksson & Tapper-Hoël (2006) skriver att de finansiella tjänsterna som banken 

erbjuder är ofta svåra för kunden att förstå sig på. Vid aktiehandel till exempel 

kan börskurser röra sig uppåt under flera år, för att sedan utan förvarning falla 

utan att kunden eller de såkallade experterna kunnat förutse det. Den förväntade 

avkastningen förknippas med en viss risk och att målet ska vara att försöka få en 

balans i sina tillgångar eller värdepapper. Vidare beskrivs det att bolag eller 

fondkommissionär rekommenderar att kunden ska fördela sina risker, de flesta 

individer tycker detta är svårbemästrat, att förutse en bra portfölj med lagom risk 

och förväntad avkastning. Likaså för banken uppstår en svår situation när de ska 

kommunicera vilken av aktierna som är förknippat med högrisk då det är 

föränderligt från en period till en annan. Beroende på om kunden är av 

likgiltighet, hög- eller låginvolverad så är det en svår situation att bemästra vid 

kommunicering av risktagande. (Eriksson & Tapper-Hoël, 2006) Eriksson (2006) 

påpekar att förtroendet för den som kommunicerar risktagande är av största 

betydelse. Förtroendet handlar dels om hur kunden uppfattar den anställdes 

trovärdighet i bemärkelsen hur välvillig eller objektiv han verkar vara i 

situationen.  

 

Attityder 

Eriksson (2006) diskutera kring attityder gällande kommunikationen mellan kund 

och den anställde. Lyckas bankarbetaren övertyga kunden om det som var i fråga 

till exempel ett visst risktagande vid sparande, så finns det risk att kundens 

verbala beteende kan påverkas. En liknelse skulle kunna vara att 

banktjänstemannen indirekt övertalar sin kund att tro på något. (ibid.) Eriksson 

(2006) ställer sig frågande till om en förändring av verbalt beteende är något att 

eftersträva, när kunden har lärt sig svaren eller innebörden av sparande men 

attityden till sparande kan komma att förbli den samma. ELM - modellen 

(Elaboration Likelihood Model) är ett exempel på att förutse attitydförändringar 
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när kunden har ett svagt eller inget intresse alls för produkten eller tjänsten som 

erbjuds. Modellen har två centrala huvudpunkter, och med hjälp av någon av 

dessa ska kunden kunna övertalas eller övertygas. De två benämns som den 

centrala och den perifera vägen, den först nämnda syftar sig till att göra en 

djupgående informationsprocess till kunden. Medans den perifera använder sig av 

externa faktorer så som att karaktären hos den anställde är av största betydelse. 

(Eriksson, 2006)  

Eriksson (2006)  beskriver att de attityder som finns om finansiella tjänster på 

senare år visat, gång på gång, i studier är att allmänhetens kunskap är bristfällig 

gällande finansiella tjänster. Lika så bankernas saknad av förståelse för kundens 

attityder. Vilket har lett till trovärdighetsproblem. Många livbolag fått kritik och 

satt sitt ryckte på spel då informationen kring de finansiella tjänsterna har varit 

svaga och bristfällig. Kritiken grundar sig i att det har förekommit okritisk 

marknadsföring av aktier och fonder, de har inte visat information om de risker 

man åtar sig vid sparande av exempelvis aktier. (ibid.) 

Kunskaper om finansiella tjänster 

Det finns en bristfällig kunskap hos den svenska allmänheten. Rent subjektiv tror 

de sig ha en förståelse för sparande och skuldsättning, men tittar man objektiv så 

är så inte fallet. De har svårt att reda ut vad realränta är och vilka olika slags 

skatteregler som finns och är aktuella. Män har och tror sig ha större kunskap 

inom den finansiella världen än vad kvinnor har. Även ålder och utbildning har 

påvisats öka den objektiva kunskapen inom de finansiella tjänsterna. (Eriksson, 

2006) Eriksson & Hermansson (2006) beskriver att bankkunder sällan byter bank, 

endast 14 % av de som blev tillfrågade i studien hade bytt bank under de tre 

senaste åren. Varför det är så kan givetvis förklaras av många anledningar, en 

orsak kan vara att bankkunderna väljer att inte byta bank eftersom de är nöjda 

med den bank de har idag. Det kan även vara så att de inte alls är nöjda med den 

bank de har idag, men trots det väljer att ha kvar banken eftersom de helt enkelt 

inte mäktar med att byta. (Eriksson & Hermansson, 2006)  
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Ekelund (2010) beskriver att i en studie av Fidelity att ungefär 30 % av 

svenskarna har flyttat sina tillgångar under det senaste året. Av de som ännu inte 

har flyttat sina tillgångar planerar 15 % att göra det inom det närmsta året. En 

jämförelse mot övriga europeiska länder visar att där är det 25 % som har flyttat 

sina tillgångar det senaste året, och 10 % som tänker flytta sina tillgångar under 

nästa år. Det är de med stora tillgångar på sina konton som i allmänhet är mer 

benägna att flytta sina tillgångar. (ibid.) 

Eriksson & Hermansson (2006) delar in försäljningen av finansiella tjänster i två 

kategorier; transaktionsutbyte och relationsutbyte. Formen av utbyte kan alltså 

användas både för att förstå och för att analysera hushållens sparbeteende. 

Transaktionsutbytet är helt oberoende av transaktionshistorik och vilket socialt 

sammanhang transaktionen uppstår i. Detta för att kunden ofta anses tillräckligt 

informerad för att göra egna rationella val. Vidare beskrivs det att 

transaktionsutbytet inte behöver vara förknippat med antalet transaktioner, utan att 

det kan innebära både enstaka transaktioner och upprepade. Dock är det lättare att 

en relation till kunden uppstår vid upprepade transaktioner. (Eriksson & 

Hermansson, 2006) 

 

3.7. De svenska hushållens konsumtion (2009-2011) 

Detta avsnitt berör de svenska hushållens konsumtion mellan åren 2009 och 2011. 

Eftersom konsumtionen styr sparkvoten, berör denna del uppsatsens syfte i hög 

grad. Då vi vill se om sparandekvotens minskning beror på ökad konsumtion. I 

avsnittet återfinns enbart en källa, nämligen tre stycken rapporter från Statistiska 

Centralbyrån, ett för vardera år. 

 

Enligt SCB (2009) så ökade den reala disponibla inkomsten med tre procent under 

det första kvartalet 2009, dock så minskade konsumtionsvolymerna med exakt 

samma siffra. Denna ökning av den reala disponibla inkomsten berodde till stor 

del på lägre räntekostnader, lägre inkomstskatt och en högre andel uttag av 

pensioner. Sparkvoten under samma period var 11,3 procent vilket noterades till 
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den högsta på 15 år. (SCB, 2009) Enligt SCB:s (2010) rapport för det fjärde 

kvartalet 2009, så skedde en sammanlagd ökning på konsumtionsutgifterna med 

3,1 procent, och var vid det här läget tillbaka till i stort sätt samma nivåer som 

innan finanskrisen. Enligt SCB (2011) så fortsatte hushållens konsumtionsutgifter 

i hög grad att stiga, och den rapport som lämnades ut i mars i år av SCB angående 

fjärde kvartalet 2010 så steg konsumtionen även då, med 1 procent jämfört med 

kvartalet innan. Jämfört med andra länder i EU så ökade konsumtionen i Sverige 

med betydligt mer kraft. Den drivkraft som bidrog mest till den ökande 

konsumtionen, var som enligt tidigare rapporter, bilköpen. (ibid.)  

 

Enligt SCB (2011) så tycks en mer försiktigare attityd hos hushållen vara på väg, 

då försäljningsvolymerna från detaljhandeln har minskat tre månader i rad, så 

även har hushållens sparande minskat för att kunna finansiera sin konsumtion. 

Hushållens inkomster räcker inte till för att finansiera sin konsumtion och måste 

således ta av eller minska sitt sparande för att kunna finansiera det, detta mönster 

känns igen från tidigare år. Löneinkomsterna för det fjärde kvartalet 2010 ökade 

med 6,1 procent medans konsumtionsutgifterna steg med 5,5 procent i löpande 

priser, dock efter nettot från bland annat kapitalinkomster, ökade skatter, krympte 

den disponibla inkomsten för de svenska hushållen ner till 4,6 procent, det är 

alltså samma tendenser som har kunnat urskiljas från den andra och tredje 

kvartalet 2010 att lönesumman för hushållen ökar betydligt mer än den disponibla 

inkomsten. Kontentan av detta blev att hushållen minskade sitt sparande under 

den perioden alltså fjärde kvartalet 2010 med 7 miljarder. (ibid.) 

  

3.8. De svenska hushållens skuldsättningsgrad (2009-2011) 

Skuldsättningsgraden berör egentligen inte uppsatsens huvudsakliga 

undersökningsområde. Men för att förstå hushållens sparbeteende är det viktigt att 

väga in alla aspekter av hushållens ekonomi och det är där hushållens 

skuldssättningsgrad kommer in, då en hög skuldsättning kan minska utrymmet för 

sparande.  
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Enligt SCB (2009) steg hushållens skuldsättningsgrad till historiska höga nivåer, 

även om skuldbördan såg ut att dröja ett tag. Detta tack vare de låga räntor och 

god tillgång på bostadskrediter som rådde då SCB lämnade ut sin rapport i juni 

2009. Det finns ett flertal risker som kan drabba de svenska hushållens mycket 

höga skuldsättningsgrad och de är; fallande priser på bostadsmarknaden, stigande 

kostnader för boräntor och en ökad arbetslöshet. Vilket skulle leda till att 

hushållen får ökade svårigheter att klara sina betalningar på räntor och 

amorteringar. Den ekonomiska krisen satte djupa spår i hushållens 

konsumtionsvilja och sparbenägenhet, men som framgår tidigare i detta avsnitt så 

var första kvartalet 2009 det bästa kvartalet på länge angående sparkvoten. 

Hushållens gemensamma nämnare under den här tiden var att låna mer men 

samtidigt spara mer. (ibid.) 

 

När SCB (2011) lämnade sin rapport i mars i år skriver de. ”Det pågår en intensiv 

diskussion i Sverige om hushållens skuldsättning och följderna om inte utlåningen 

till hushållen dämpas.” (SCB 2011 sid. 22). Skuldtillväxten fortsätter i snabb takt 

trots att förmögenheten hos de svenska hushållen är större än någonsin. Dessutom 

visar statistik att skulder i förhållande med den disponibla inkomsten är enorma, 

trots att räntekvoten, vilket innebär räntekostnaderna efter skatt i förhållande till 

inkomsten aldrig har varit så låg inom de senaste 30 åren. Något som är positivt är 

att de flesta kurvor faktiskt pekar åt rätt håll, arbetsmarknaden utvecklas starkare, 

likaså så är realinkomsterna större än tidigare perioder vilket genererar ett extra 

tillskott i kassan för de svenska hushållen. (ibid.) 

 

3.9. Jämförelse av länders sparande 

Sveriges utveckling över tid illustrerar hur sparbeteendet förhåller sig inom 

landet. För att se om Sverige utskiljer sig från andra länder är det av intresse att 

beskriva det i referensramen, för att undersöka om denna förändring av 

sparbeteendet är unikt för Sverige eller om det är en allmän utveckling. 
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Bergman (2008) förklarar att det är relativt ont om internationella jämförelser, 

men beskriver att det finns en rapport från institutet Luxemburg Wealth Study 

som visar att svenskarnas förmögenhet uppgår till ungefär hälften av övriga 

västvärldens länder. Snittsvensken hade en förmögenhet på cirka 30,000 euro, 

jämfört med italienarens 57,000 , tyskens 50,000 eller amerikanens 98,000 euro. 

Enligt Bergman beror det på att svenska hushåll har förlitat sig på att staten ska ge 

hushållen pengar. Medans övriga länder i västvärlden har byggt upp sitt eget 

sparkapital. Det finns även stora klyftor i hur förmögenheten är fördelad över 

landet. Med utgångspunkt ur SCB:s statistik beskriver Bergman (2008) att 

genomsnittsförmögenheten för Sverige år 2006 var 653,000 kronor, medans 

medianförmögenheten, när de fattigaste och rikaste plockats bort, var 125,000 

kronor. (ibid.) 

 

I SOU (1992) konstateras det att sparandet skiljer sig markant mellan olika länder, 

och den största orsaken är troligen att de olika ländernas inkomster har vuxit med 

olik takt. En ytterligare förklaring kan vara att ålderstrukturen är så pass olika i de 

jämförande länderna. Vidare diskuteras det i SOU (1992) att en högre 

sparandekvot i något land även kan bero på olika institutionella särdrag. Till 

exempel Japan, där motiven för hushållens sparande ligger i att ha råd med sina 

barns utbildningar, till sin bostad och till sin pension. Ofta när det pratas om 

sparande så hänvisar de som håller i diskussionen till den forna 

förbundsrepubliken – Tyskland. Under efterkrigstiden av andra världskriget har 

det nämligen legat i det politiska intresset att stimulera hushållens 

förmögenhetsbildning. Vid en jämförelse från 1950-talet till 1990-talet så har 

Tyskland haft en betydligt högre sparkvot än Sverige. Lika så har trenden för 

sparande varit negativ i Sverige medans i Tyskland en stark positiv sådan, för det 

finansiella sparandet är gapet mellan de båda länderna än större. (ibid.) 

 

Det är dock svårt att dra en slutsats, om detta beror på sparstimulanspaketen eller 

om det har med olika underliggande faktorer att göra det vill säga ålderstruktur 

eller inkomstillväxt. Dock går det att göra en intressant jämförelse mellan olika 
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länderna. Om två länder har identiskt sparbeteende, kommer den samlade 

sparkvoten vara högts i det land där den ekonomiska tillväxten är högst, då 

inkomsterna förväntas att stiga. Vilket då skulle kunna förklara varför sparkvoten 

ser annorlunda ut från ett land till ett annat. En annan orsak till skillnader i 

sparkvoten trots samma sparbeteende kan bero på hur åldersstrukturen ser ut i de 

olika länderna. Där ett land med fler pensionärer bör ha ett betydligt lägre 

sparande. Därför är det av största vikt, om man vill påverka eller öka sparandet, 

att ta reda på vad huvudproblemet i den låga sparkvoten är, beror det på att 

hushållen sparar för lite eller är huvudproblemet att landet har en allt för stor 

andel pensionärer. (SOU, 1992)   

 

3.10.  Kan det finansiella sparandet styras? 

Referensramens avslutande stycke handlar om det utifrån politiskt synsätt går att 

styra sparandet, i denna del av referensramen är det är det Statens offentliga 

utredningar som är den källan som får ligga till grund för avsnittet. Utredningens 

syfte var närmare bestämt hur de kan få de svenska hushållen att spara mer. 

 

Under de senaste decennierna har det funnit en stark strävan, i den politiska 

världen, efter att öka de svenska hushållens sparande (SOU, 1992). Enligt SOU 

(1992) går det att dra en slutsats; att utifrån samhällsekonomiska kriterier är det 

svårt att bedöma och avgöra vilken som är den optimala sparandegraden för 

svenska hushåll. Det är främst en politisk bedömning som görs. Hur till exempel 

skuldsättningsgraden i förhållande till utlandet ska se ut, så även hur sparande och 

förmögenhetsbildning ska fördelas på olika områden i ekonomin. (ibid.)  

 

Den politiska bedömningen är att sparande graden är allt för låg, och för att kunna 

öka den så har främst två mål satts upp. Det första, genom att stimulera hushållens 

sparande så blir konsekvensen ett totalt ökat sparande i ekonomin. Denna åtgärd 

får dock inte motarbeta att sparandet i andra sektorers sparande minskar i samma 

utsträckning som hushållens sparande ökar. Syftet med denna åtgärd, alltså genom 

att öka hushållens sparande, är att de ska äga mer av nationens samlade 
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förmögenhet. Vilket leder till att hushållen blir allt mer ekonomiskt oberoende av 

diverse offentliga transfereringssystem. Det andra ambitionsmålet är att 

hushållens sparande i finansiella tillgångar eller instrument ska öka. Kontentan av 

detta blir således att hushållens efterfrågan på reala resurser, konsumtion eller 

investeringar minskar och ställs till förfogande för andra sektorer. (SOU, 1992) 

Detta skulle förbättra den svenska bytesbalansen. De medel som används för att 

nå dessa två mål brukar delas in i antingen generella eller selektiva. Där den första 

betyder att skapa bättre förutsättningar för hushållens sparande och därefter får 

hushållen ett beslut att fatta, antingen öka konsumtion eller sparandet. De 

selektiva åtgärderna är att stimulera sparandet i antingen via en specifik grupp av 

individer/hushåll eller sparandet i speciella sparformer. (SOU, 1992) 

  

SOU (1992) ställer sig frågande till om det går att öka det totala sparandet, alltså 

den så kallade sparkvoten, i nationen. Då sparkvoten styrs av en mängd 

underliggande faktorer där ett flertal av dem går ej att påverka genom politiska 

åtgärder. Viktiga variabler som styr sparandet är; befolkningsutveckling, 

inkomsttillväxt och förmögenhetstillväxt. Det totala sparandet är relativt 

begränsat, eftersom det är beroende av dessa olika variabler.  Både sparandets 

utveckling under längre tid och skillnader i sparkvoten mellan olika länder hänger 

samman med olika förändringar ibland annat hur åldersammansättning, 

inkomsttillväxten och andelen förvärvsarbetande i befolkningen ser ut. Erfarenhet 

visar att värdeförändringar på reala och finansiella tillgångar är av stor betydelse 

för hur stor andel av hushållens inkomster som går till sparande. Vidare skriver 

SOU (1992) att en gemensam nämnare för att öka hushållens sparande är att 

motivera dem att öka sin förmögenhet de önskar ha i förhållande till deras 

disponibla inkomst. Men också att indirekt påverka hushållens val mellan 

konsumtion och sparande då genom politiska åtgärder göra det mer fördelaktigt 

att spara. (ibid.)  
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4. EMPIRI 

I empirikapitlet kommer vi att redogöra för det empiriska material vi valt ut för denna uppsats. 

Det empiriska materialet består till mesta del av kvalitativa intervjuer med varierande 

befattningar inom de svenska bankrörelserna, men även med kvalitativa intervjuer med svenska 

konsumenter. Vi gjorde valet att intervjua personer på central nivå inom respektive bank, på 

grund av att vi vill ha en nationell syn på de svenska hushållens sparande. Utöver de kvalitativa 

intervjuerna består även det empiriska materialet av statistiska undersökningar som vi fick ta del 

av från intervjuerna. Vi har försökt att i största möjliga utsträckning hålla en gemensam struktur 

för empiriavsnittet, med huvudrubriker som; Sparbeteende, ett bra sparbeteende och 

kundrelationer inom de flesta av den empiriska presentationen. I vissa fall var dock detta inte 

möjligt. Rubriker för vissa presentationer fick ibland tas bort och ibland krävdes även 

underrubriker för att skapa en tydlig struktur. 

 

 

4.1. Handelsbanken 

Den 19 april 2011 besökte vi Handelsbankens huvudkontor som är belägetinvid Kungsträdgården 

i Stockholm. De personer vi kom i kontakt med, och valde att intervjua var Susanna Klint och 

Petter Åberg, som båda arbetar Handelsbankens Investment Center. Susanna klint arbetar främst 

med affärsutveckling av affärsstöd för medarbetare och kunder. Där uppföljning av en genomförd 

affär ligger i fokus. Även verktyg för planering av kundhantering är ett viktigt inslag i Susanna 

Klints arbetssysslor.  Susanna Klint har arbetat i Handelsbankens kontorsrörelse i 25 år men har 

under de senaste 10 åren främst arbetat med inriktning mot placering.  Petter Åberg är den som 

har huvudansvaret för avdelningen Investment Center och den verksamheten startades 1 februari 

2011. Tidigare arbetade Åberg med produkter främst strukturerade produkter och startade privat 

banking hos handelsbanken 2006, dem senaste två åren har Åberg även varit ansvarig för all 

förvaltning av kundernas fondinnehav.  

 

4.1.1. Hushållens sparbeteende 

Sverige har som land förändrats radikalt, från att ha varit ett fattigt och 

problematiskt land innan och under andra världskriget, till att utvecklas till ett 

förmöget land med förmögna människor. De svenska hushållen kände sannolikt 

stor osäkerhet kring framtiden under krigstiden, vilket tros vara en bidragande 

faktor att hushållens sparande legat på en hög nivå. Allt eftersom Sverige 

utvecklade och tillväxten blev hög, växte ”någon-tar-alltid-hand-om-mig”-

mentaliteten fram, som följd av de tryggenhetssystem som byggdes upp. 

Trygghetssystemen gav det svenska folket en trygghet som de inte hade haft förut, 
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och rädslan för vad som skulle ske i framtiden blev mindre påtaglig. Detta innebar 

sedermera att sparandet minskade efter iförandet av trygghetssystemen. Det 

politiska styret och den politiska synen har numera ändrats, och ett större ansvar 

för den egna ekonomin har växt fram. Där ansvar för t.ex. det egna 

pensionssparandet krävs. Detta i sin tur borde innebära att sparandet borde ökat 

igen. (Åberg) 

 

Klint påpekar att under 70-talet var det relativt lättare och billigare att låna pengar, 

vilket påverkat sparkvoten negativt. Nu för tiden finns det olika kreditrestriktioner 

vid till exempel bolån för att på så sätt stoppa ökningstakten i hushållens belåning. 

Husägare kan idag inte i lika stor utsträckning pantsätta sin bostad till lika stor del 

som tidigare. Det finns även striktare och tydligare amorteringskrav vilket också 

skulle påverka hur svenska hushålls beteende och sparande ser ut.  (Klint) Även 

fast kreditutvecklingen har ökat är detta inget som oroar, speciellt inte i det 

kortare perspektivet. Men självklart är det inte ekonomiskt försvarbart att låna för 

konsumtion, trots att det finns räntefria krediter för kortare perioder. (Åberg) 

 

Vidare gör Åberg & Klint kopplingar mellan sparande och att åldersstrukturen i 

Sverige ändrats. Medellivslängden har ökat vilket även den borde ha en påverkan 

på svenska hushålls sparande. Eftersom medellivslängden har ökat, borde 

svenskar spara allt mer eftersom pengarna ska räcka längre. Varför inte svenska 

hushåll vågar ta steget från att vilja spara till att verkligen göra det, i den 

utsträckning som är nödvändigt vet Åberg & Klint inte hur banken ska kunna 

påverka. Sparandet är en uppoffring från att avstå från att njuta idag, för att istället 

få njuta i framtiden, och en del människor kanske inte vågar eller vill göra det.  

Klint beskriver även att det är en generationsfråga. Dock säger Åberg att 

Handelsbankens ambition är att svenskarna ska spara mer då han uttrycker det 

som "det kommer bli otäckt annars, när de bli äldre".  En annan orsak till varför 

sparandet inte har varit så högt är att de svenska hushållen indirekt har sparat då 

de har gjort ett realt sparande (Åberg & Klint). De svenska hushållens 

sparbeteende är ibland lite tvivelaktigt, genom att de tar en allt för stor risk då 
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marknaden befinner sig i ett högriskläge. Lika så när marknaden befinner sig vid 

låg risk väljer hushållen att placera i låg risk när de istället borde gjort tvärtom. 

Detta kan ha sin grund i den "svenska avundsjukan", ”när grannen har tjänat 

pengar och köpt en ny bil vill jag också kunna göra det”. Det är därför oerhört 

viktigt att vid en framtida placering, informera kunden om placeringens risker. En 

intressant och bra sparform är generationsfonder, eftersom den är anpassad efter 

vilket stadium kunden befinner sig i livet.  Då risken är högre i början och mindre 

i slutet av sparandet. (Klint) 

 

4.1.2. Ett bra sparbeteende 

Klint tycker att en grundläggande kartläggning av kundens ekonomi, 

familjeförhållande, riskprofil och sparhorisont, bör genomföras för att ta reda på 

hur mycket denna kund kan spara. Det är även viktigt att noggrant förklara risker 

för kunden, så att synen på risk stämmer överens med bankens syn på risk. Dessa 

faktorer bidrar alla till att ett förtroende för rådgivare och banken byggs upp. När 

sparandet bör börja är även detta beroende av ovanstående faktorer, men att börja 

tidigt är viktigt för att bygga upp ett beteende hos individen. Sparande får gärna 

vara en del av uppfostran, för att ge individen kunskapen om att bland annat alltid 

ha ett buffertsparande för oförutsedda utgifter. Buffertsparandet bör bestå utav en 

eller två månadslöner, en nivå som bidrar till att trygga den egna vardagen. (Klint) 

Både Åberg & Klint ser det som en trygghet i vardagen. Det möjliggör att slippa 

gå att oroa sig över om något oförutsägbart skulle inträffa, eftersom det alltid 

finns pengar att plocka av för dessa utgifter. För hela sparandet är 

rekommendationen att spara 10 % av lönen. Till en början bör dessa 10 % gå till 

att lägga undan till en buffert, när bufferten om en till två månadslöner är uppnådd 

kan de 10 % fördelas över andra sparformer. Där de andra sparformerna kan vara; 

pensionssparande, värdepapper, fonder mm. (Åberg & Klint) 

 

4.1.3. Kundrelation 

För att underlätta för både kunder och banken kan kunderna själv genom 

programmet Sparguiden, på Handelsbankens hemsida, gå in och jämföra hur 
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kunden skulle kunna placera sina pengar. Genom Sparguiden kan variabler som 

riskbenägenhet, belopp och tidshorisont väljas efter kundens egna förutsättningar 

och preferens. I de flesta fall är kunden införstådd med vilken riskprofil den 

tillhör, men vid osäkerhet kan kunden själv testa vilken riskprofil som passar bäst. 

Testet går ut på att ett antal frågor besvaras. Efter att alla variablerna om risk, 

sparbelopp och tidshorisont valts, får kunden ett förslag på hur sparandet kan 

fördelas, och även en tänkbar avkastning på pengarna. (Klint) 

 

För att kommunicera förändringar i kundernas fondinnehav görs utskick via e-post 

eller brev. Banken ger kunden deras rekommendationer för hur de anser att 

kunden bör agera, det är sedan upp till kunden att göra en egen bedömning om 

denne vill följa bankens rekommendationer eller ej. De rekommendationer som 

banken skickar ut till kunden bygger på fundament där bankens analyser är 

noggrant genomförda. (Åberg) Klint förklarar att kunden kan gå in på bankens 

hemsida för att se analyser och information om berörda fonder. Åberg fortsätter 

och säger att Handelsbanken tillhandahåller den bästa informationen om den 

finansiella marknaden. 
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4.2. SEB 

SEB grundades 1856 och är idag en ledande nordisk finansiell koncern. De erbjuder Sverige och 

de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. SEB:s kunder består av 

400,000 företag och över 5 miljoner privatkunder.  

 

Den vi har kommit i kontakt med och intervjuat för vår uppsats är Gunilla Nyström, som är SEB:s 

privatekonom sedan 10 år tillbaka. Som privatekonom bevakar hon omvärlden utifrån ett 

privatpersonsperspektiv, och förklarar, kommenterar och ger råd i privatekonomiska frågor. 

Gunilla Nyströms har en bakgrund som domstolsjurist, och har bland annat arbetet inom kammar- 

och hovrätt. Gunilla Nyström började som bankjurist på SEB 1988, och blev sedermera Chef för 

juristavdelningen i Väst Sverige, men har även arbetat med rekonstruktion av företag under en 

period när det var finanskris. Intervjun ägde rum på SEB:s huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan 

i Stockholm den 20:e april 2011. 

 

4.2.1. Hushållens sparbeteende 

Nyström beskriver att samhällsutvecklingen har gått från ett samhälle där de flesta 

var skuldfria, och där sparsamhet var en dygd. Orsaken till sparkvotens negativa 

utveckling tros vara just samhällets förändrade konsumtionsbeteende. Denna 

beteendeförändring, som går mot ett konsumtionssamhälle speglar således 

sparkvotens utveckling. Idag är det befogat att t.ex. byta ut en soffa redan efter 

fem års användning, trots att den förmodligen går att använda en längre tid 

framöver, så var det inte för 50 år sedan. Flera undersökningar visar även på att 

det numera är accepterat att ha shopping som ett intresse, detta var inte alls något 

som förekom för 50 år sedan utan har vuxit fram ur beteendeförändringen. (ibid.) 

 

Enligt Nyström kan ytterligare en förklaring till varför sparkvoten har minskat 

vara hushållens ökade investeringar i bostäder, där bostadsinvesteringarna 

innefattar båda köp av bostad och även renoveringar av den egna bostaden. Idag 

satsar de svenska hushållen mycket pengar på sitt boende. Därav beskriver 

sparkvoten inte hela sanningen om hushållens sparande. Även lånen ökar i och 

med de ökade investeringarna i bostäderna, och visar sig inte i sparkvoten. Det 

visar sig i SEB:s sparbarometer att hushållens förmögenhet har ökat, där 

hushållens förmögenhet innefattar både det finansiella sparandet och tillgångar i 
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bostäder. Ökningen visar sig både i brutto- och nettoökning av förmögenheten, 

även om förmögenheten inte visar hushållens sparande ger det en god översikt 

över hushållens balansräkning. En annan bidragande faktor till att sparkvoten har 

förändrats kan vara det nya pensionssystemet. Det nya pensionssystemet ställer ett 

mycket högre ansvar på att hushållen själva måste ta ett större ansvar för sitt eget 

pensionssparande, och det måste således lägga undan en större del av den egna 

inkomsten till sin framtida pension. (ibid.) 

 

Idag består en stor andelen av det fria sparandet av räntesparande, och därefter 

kommer fondsparandet. Där räntesparandet innefattar bankkonton och långa 

respektive korta räntefonder. I fondsparandet inkluderas både långsiktiga 

tjänstepensioner, premiepensioner och kapitalförsäkringar. Som beskrevs tidigare 

har det nya pensionssystemet inneburit ett större egenansvar för hushållen. 

Kunskapen var det gäller finansiellt sparande har ökat i och med det nya 

pensionssystemet, men det krävs ytterligare kunskap från hushållens sida, och då 

först och främst i vilka risker pengarna utsätts för inom de olika sparformerna. Det 

ställs även högre krav från branschen på att informationen måste bli bättre, mer 

lättåtkomlig och lättare för alla att förstå. Ytterligare en bidragande faktor till att 

kunskapen kring finansiellt sparande har ökat, tros vara de två senaste börsfallen. 

De har öppnat ögon hos de svenska hushållen, och många har insett att sparandet i 

aktier och fonder inte enbart innebär chans till ökad avkastning, utan att det även 

innebär att det egna kapitalet utsätts för stora risker. Under de senaste två 

finanskriserna var det många som förlorade stora summor pengar i sina aktier och 

fonder, vilket resulterade i att många ansåg att det är säkrare att ha sina pengar på 

sparkonto. Men även om sparkontot är en riskfri sparform utsätts pengarna för en 

annan typ av risk, nämligen att det inte ger lika hög avkastning över tid, som om 

de hade placerats i någon annan sparform med högre risk. Detta är viktigt att 

förmedla till kunderna, eftersom sparkontot i många fall inte ens täcker den 

rådande inflationen och med kapitalbeskattningen återstår inte mycket av den 

avkastning som sparkontot gett. (Nyström) Vidare beskriver Nyström att det är 

möjligt att genomföra ett flertal bankärenden på egen hand. Men när det kommer 
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till bostad och pensionssparande vill kunden gärna träffa en fysisk person. 

Nyström beskriver att det finns en tendens till att äldre har en större benägenhet 

till att ha sitt sparande på sparkonto. Anledningen till varför äldre har sitt sparande 

på sparkonto, tros grundas i att aktie- och fondsparandet kom in i Sverige först i 

slutet av 70-talet, vilket resulterat i att äldre människor inte upptäckt aktier och 

fonder som en sparform. Under 70-talet var det nämligen enbart 0,5 % som ägde 

fondandelar, om en det. Medan det idag uppgår till en nivå om cirka 90 %. Utöver 

de äldre personerna, väljer även många yngre personer sparkonto till sitt 

finansiella sparande. Men utav en helt annan anledning än de äldre. Deras 

placeringar är mer kortsiktigt, och vid sådana placeringar är sparkontot en bra 

sparform. (Nyström) Utöver skillnaden i ålder finns det även en tendens till 

skillnader i inkomstnivå, höginkomsttagare är i något högre utsträckning benägna 

att ta lite högre risker och väljer således i större utsträckning andra sparformer än 

sparkonto. Förmodligen för att de har råd att ta större risker, vilket gör det till ett 

rationellt beteende. (Nyström) 

 

De svenska hushållen belånar sig i större utsträckning än vad som skett historiskt 

sett, och det finns de som ökat sin kort- och kontokrediter istället för att ha ett 

buffertsparande för oförutsedda utgifter. Hur de svenska hushållen sparar 

respektive lånar, varierar över olika tidsperioder. Blancokreditutlåningen har 

under vissa perioder ökat, vilket innebär att hushållen har ökat sin benägenhet att 

låna till kapitalvaror, som till exempel konsumtion. De allra flesta hushållen har 

kontroll över sitt konsumtionsbeteende. Det är endast ett fåtal, cirka 10%, som 

inte kan hantera ett sådant beteende. Därför utgör heller inte den ökade 

blancokreditutlåningen någon risk i sig. (Nyström) 

 

4.2.2. Ett bra sparbeteende 

Det finns en bra tumregel för hur mycket ett hushåll bör spara, denna tumregel 

säger att cirka 10 % av nettolönen är en bra nivå för att lägga undan till sparande. 

Visserligen är det klart att denna nivå inte är genomförbar under alla delar av 

livscykeln. En ung familj bör kanske inte prioritera sitt pensionssparande, utan bör 
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först och främst investera sina pengar i sina livsinvesteringar. Med 

livsinvesteringar menas i förstahand det egna boendet. Men vid något skede av 

livet är det nödvändigt att börja spara långsiktigt till sin pension. Så under vissa 

delar av livscykeln är det nödvändigt att understiga dessa 10 %, som t.ex. vid 

familjebildning då kostnaderna är högre, för att sedan överstiga 10 % vid ett annat 

skede i livet. Så som när barnen flyttat hemifrån. (Nyström) 

 

Nyström beskriver att ett hushålls sparande i första hand bör bestå av ett 

buffertsparande, som skall täcka oförutsedda utgifter. Buffertsparandet bör uppgå 

till åtminstone två nettolöner. Utöver buffertsparandet bör sparandet bestå av 

långsiktig avsättning för pensioner, även amortering på bostadslån (om det egna 

boendet ägs) är en bra sparform. Amorteringar räknas således in i de 10 % av 

nettolönen som bör läggas på sparande. Anledningen till att amortering av ett 

bostadslån är att jämföras med sparande, är för att det stärker hushållets 

balansräkning. Det är viktigt att poängtera, att amortering på billån eller övrig 

konsumtion inte är att likställas med sparande, eftersom detta enbart är ett sätt att 

finansiera sin konsumtion, och kommer således inte att öka det egna kapitalet. Lån 

till kapitalvaror eller konsumtion bör amorteras i samma takt tillgångens 

värdeminskning. (ibid.) 
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Utdrag från SEB:s Sparbarometer 

Den största delen av nysparandet för det fjärde kvartalet bestod av avsättningar till 

premiepensionen. Utöver dessa avsättningar föredrog de svenska hushållen det 

traditionella banksparandet framför både aktiefonder och obligationssparande för 

sitt nysparande. Tabellen nedan visar födelningen av nysparandet för det fjärde 

kvartalet, i miljarder kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banksparande +36 

Försäkringssparande +2 

Fondsparande - 4 

Obligationssparande -15 

Insättning premiepensionssystemet +30 

Nysparande totalt +49 
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Figur 7 – Hushållens krediter och lån (SEB:s Sparbarometer) 



   51 (90) 

4.3. Nordea 

Nordea är en bank- och finanskoncern som grundades i Danmark år 1820, och i Sverige 1832. 

Nordea finns i alla de nordiska länderna, och även i Ryssland och Polen. Nordea har cirka 11 

miljoner kunder, 1400 kontor och cirka 36,500 medarbetare. Den person vi kom i kontakt med 

från Nordea var Ingela Gabrielsson, som arbetar som privatekonom för Nordea. Ingela 

Gabrielsson är från början jurist, och började sitt aktiva yrkesliv som försäkringsjurist. Hon kom 

först i kontakt med Nordea genom nuvarande Nordea Liv & Pension, som hon började med i 

samband med att det startades upp. Intervjun med Ingela Gabrielsson ägde rum på Nordeas 

huvudkontor i PK-huset i Stockholm den 19:e april 2011. 

 

 

4.3.1. Hushållens sparbeteende 

Gabrielsson beskriver att sparkvotens utveckling går att studeras utifrån flera olika 

perspektiv. Antingen ur ett ”fågelperspektiv” eller ur ett individperspektiv, där det 

går att se sparandet utifrån en helhet eller från varje enskild individ. Gabrielsson 

anser att sparkvoten hos de svenska hushållen har minskat men ser inte det som ett 

problem. Utan menar att det enbart är konsumtion och sparbeteendet som har 

förändrats. De svenska hushållen har en stor förmögenhet, och denna förmögenhet 

ligger framförallt i bostäderna. Att hushållen valt att investera så pass mycket 

pengar i bostäder är på grund av att räntorna i Sverige har varit så låga. I och med 

de svenska hushållen valt att investera sina pengar i bostäder finns det inga direkta 

risker med att sparkvoten har minskat. För så länge det finns en inkomst så att 

hushållen har möjlighet att betala sina räntor och amorteringar på bostaden är det 

ingen direkt fara. Det är i situationer då något oförutsett inträffar, som t.ex. en 

skilsmässa eller ett dödsfall, som komplicerade situationer uppstår. (Gabrielsson) 

 

Gabrielsson tror inte att det finns någon tendens att hushållen kommer att få det 

svårt när räntornas höjs, mest på grund av att i svåra tider tenderar hushållen att 

dra in på sin konsumtion. Idag har hushållen höjt sin konsumtions standard, och 

det är just den delen som hushållen kommer att dra in på om räntorna höjs igen. 

Hushållen i allmänhet är rädda om sitt boende, och värderar boendet högt. Därav 

gör de även allt för att behålla det, vilket innebär att de drar ner på sin konsumtion 

om de så måste. (ibid.) 
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Gabrielsson förklarar att samhället har utvecklats till ett samhälle där lån i större 

utsträckning har blivit mer allmänt accepterat. Då framförallt i yngre generationer, 

som inte alls ser lån på flera miljoner på boende och annat som någonting 

märkvärdigt. Den yngre generationen ser ofta inte ens lånet som någonting som 

skall betalas tillbaka. Utan de räknar med att marknadsvärdet på bostaden skall ha 

stigit. De räknar således med att få tillbaka mer pengar än vad som var bostadens 

värde vid det tillfälle då de köpte den. Det verkar som att det har skett en 

attitydförändring hos de svenska hushållen, tidigare var lån något som skulle 

betalas tillbaka. Det kanske till och med var så att hushållen avstod från 

konsumtion en längre tid, för att spara ihop tillräckligt med pengar för att köpa 

huset/bilen/soffan kontant istället. Det är viktigt att hitta en balans, där hushållen 

dels lånar men också sparar, då sparande är en viktig faktor för att känna trygghet 

i tillvaron. (Gabrielsson) 

 

Gabrielsson beskriver att utifrån de undersökningar de genomfört, vet de att 

hushållet känner till vikten att spara. Även när de frågat hur hushållen tänkt 

finansiera semestern eller julklapparna, svarar de flesta att de tänkt finansiera den 

konsumtionen till största delen av lönen, och därefter från sparade pengar. Men i 

själva verket blir det sällan så, utan istället visar statistiken att det ofta lånas 

pengar till den typen av konsumtion. Hushållen vet hur de skall göra, men gör 

trots allt det tvärt om.  

 

Buffertsparande 

Gabrielsson tror att de svenska hushållen både sparar för mycket och för lite. 

Gabrielsson lyfter bland annat fram en undersökning som visar att 23 % av 

svenskarna har 4-8 månadslöner som buffertsparande, via ett löne- eller 

räntekonto. Ett buffertsparande som är av den omfattningen är lite för mycket 

pengar, dessa pengar skulle gå att placera på något som gav lite högre avkastning. 

Anledningarna till varför de hushållen sparar så mycket i enbart buffertsparande 

kan vara många. En av anledningarna kan vara av trygghetsskäl. Ytterligare 

möjlig anledning kan vara att det helt enkelt inte blivit av att placera pengarna på 
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annat ställe. Hushållen kanske helt enkelt inte vet hur och vart de ska placera sina 

pengar, utan de blir i stället liggande på ett sparkonto med låg ränta. Även 

mediedrevet har påverkat sparandet, främst i den bemärkelsen att kunderna tappar 

en del av det förtroendet de har till bankerna. Det är viktigt att nå ut till dessa 

kunder, och återbygga upp ett förtroende. Att placera kundernas pengar bättre 

tjänar både banken och individen på. Utöver den gruppen av befolkningen som 

hade ett allt för stort sparande, tror Gabrielsson att det även finns en grupp av 

befolkningen som har ett för lågt sparande. Båda dessa grupper behöver göra 

något åt sin ekonomiska situation. (Gabrielsson) 

 

4.3.2. Ett bra sparbeteende 

Gabrielsson beskriver att hur mycket hushållen skall spara, och när det är läge att 

börja spara är väldigt beroende av i vilken livssituation de befinner sig i. I vissa 

lägen av livet kan det vara svårt att spara, och till och med då tillfällen då 

hushållen inte ska spara. Generellt bör individer börja spara i åldern 20-25, efter 

studierna, åtminstone någonting. (ibid.) Detta är också ett viktigt ansvar som 

banken har, anser Gabrielsson, alltså att få människor att ta första steget till 

sparande. När det är gjort så har individen kommit en bra bit på vägen för att få ett 

ökat intresse för att verkligen vilja spara. Det är den första kontakten som är den 

viktigaste men det är också det första mötet som är det svåraste att få till. Då det 

finns en tendens hos svenskar i allmänhet att tycka att det är lite pinsamt att inte 

ha koll och ordning på sin ekonomi, och även en stor respekt för bankbranschen. 

(Gabrielsson) 

 

Gabrielsson anser att 10 % av nettolönen är en rimlig nivå att lägga undan till 

sparande. Dessa 10 % bör fördelas i tre delar, dessa delar är; pensionssparande, 

buffertsparande och placeringar för längre sikt (så som aktie- och fondsparande). 

Det räcker inte att enbart en gång se över sitt sparande, att spara pengar är en 

process. Det gäller således att kontinuerligt se över sitt sparande, för att uppnå en 

bra avkastning. Det är i just uppföljningen av de sparade pengarna som de svenska 

hushållen gör flest fel. De är nämligen alldeles för passiva i sitt sparande. 
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Uppföljningen av individens sparande blir i många fall inte ens av, och 

förklaringen till detta är helt enkelt ointresse och brist på ork. Det är viktigt att det 

finns ett intresse för sitt sparande för att kunna uppnå den bästa avkastningen. Det 

ligger även på individens ansvar att ta reda på information om sitt sparande. 

Eftersom många individer i dagens samhälle har någon form av aktie- och 

fondsparande. Åtminstone i form av en tjänstepensionsförsäkring, som även 

behöver granskas och ses över. Då alla har någon form av sparande är det av 

största vikt att alla tar sitt ansvar, det går nämligen inte att enbart förlita sig på 

banken. Gabrielsson beskriver att den attityden finns hos den svenska 

allmänheten, och anser att den inställningen inte borde få förekomma. Banken ska 

inte agera som någon slags förälder för den enskilda individen, även om mycket 

ansvar kanske ligger på banken idag. (ibid.)  

 

 

4.3.3. Kundrelation 

Inom Nordea pågår idag en ständig utveckling och forskning kring hur de enskilda 

hushållen vill ha information om sitt finansiella sparande. Vid vilken tidpunkt i 

livet, vid vilka slags händelser som berör kundens sparande och vilka tjänster som 

efterfrågas av dem. Gabrielsson beskriver att information och utbildning har varit 

en röd tråd genom hennes yrkesverksamma liv. Det felet många rådgivare och 

banker gör, är att de krånglar till informationen till kunden i onödan för att det 

skall låta märkvärdigt och professionellt. (ibid.) Gabrielsson beskriver sin 

arbetsmetod och har istället valt att försöka förenkla informationen, då det finns 

större chans att kunden förstår informationen på rätt sätt. Det är viktigare än att 

det skall låta professionellt och märkvärdigt.  

 

Gabrielsson tror att intresset för värdepapper har ökat, och att folk i allmänhet har 

ett större medvetande. Under de senaste åren och de kriser som ägt rum, ska ha 

varit en påverkande faktor för att de svenska hushållen har fått upp ögonen för 

värdepapper. Kriserna har även inneburit att hushållen har fått en större förståelse 

att värdepapper inte enbart kan gå upp, utan att det även finns stora risker som 

pengarna utsätts för. (ibid.) Gabrielsson beskriver än en gång att det fortfarande 
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finns dem som inte alls tagit till sig kunskapen, något som är oroande. En lösning 

på problemet, när de svenska hushållen har för dålig kunskap om sparande, skulle 

kunna vara att införa privatekonomi i skolan. (ibid.) 

 

Gabrielsson beskriver att på grund av det nya pensionssystemet, tvingas 

individerna att ta ett mycket större egenansvar för sitt sparande. Det finns även 

brister med det nya systemet, just för att hushållen har för dålig kunskap om hur 

de skall gå till väga. Individerna förväntas ofta förstå hur det skall fungera, utan 

egentligen fått lära sig något om det. Det är efter gymnasietiden allt kastas som en 

”svallvåg” över individen. I dagens samhälle förutsätts det att individen har 

antingen ett stort eget intresse för sparande eller att föräldrarna kan utbilda sina 

barn till en bättre kunskap om sparande. (Gabrielsson) 

 

4.3.4. Buffertsparande i norden 

Under intervjun fick vi ta del av den statistiska undersökningen ”Buffertsparande i Norden – dröm 

och verklighet” beställd av Nordea, och genomförd av Synovate. Undersökningen trycktes den 9 

februari 2011 och genomfördes mellan den 28 oktober och den 8 november 2010. Undersökningen 

genomfördes i Danmark, Finland, Norge och Sverige, totalt intervjuades 4431 personer i åldrarna 

16-65 år, och speglar ländernas attityder i respektive land (inom målgruppen). Undersökningen är 

inte gjord på Nordeas kunder, utan på ett slumpmässigt vald del av befolkningen. Nedan 

presenteras resultatet från denna. 
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Figur 8: visar hur stor buffert de svenska hushållen anser är en rimlig nivå. En 

majoritet av den svenska befolkningen anser att en rimlig buffertnivå är två-tre 

månadslöner.  En intressant observation från diagrammet är att det faktiskt är 28 

% som anser att fyra-åtta månadslöner är en rimlig buffert, och att 14 % anser att 

nio månadslöner är en rimlig nivå. De nordiska länderna tenderar att ha en relativt 

lika syn på vad som är ett rimligt buffertsparande. 

 

Figur 9: Diagrammet visar hur stort buffertsparande de svenska hushållen faktiskt 

har. Det som är intressant är att synen på hur stort buffertsparandet bör vara, 

skiljer sig från hur stort det faktiskt är. 16 % av den svenska befolkningen har 

inget buffertsparande alls, och en lika stor andel har nio månadslöner som 

buffertsparande. Ett buffertsparande om en respektive två-tre månadslöner är det 

relativt lika andel av befolkningen som har, nämligen 21 % respektive 22 %. Men 

en uppseendeväckande observation är att det faktisk är 6 % av den svenska 

befolkningen som inte har en aning om hur stort buffertsparande de har. 
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4.3.5. Svenskarnas sparbeteende och attityder 

Vi fick även under intervjun ta del av undersökningen ”Så sparar vi i upp- och nedgång – 

Svenskarnas sparbeteende och attityder” även den på uppdrag av Nordea och genomförd av 

Synovate. Undersökningen genomfördes på 927 personer i Sverige i åldrarna 25-64 år, och är 

även denna genomförd på slumpvis valde personer i befolkningen och således inte på Nordeas 

kunder. Undersökningen trycktes den 8 september 2009, och genomfördes mellan 8:e och 17:e 

juni 2009. Nedan kommer vi att presentera en del av den data från resultatet. 

 

En sammanfattning av resultaten från undersökningen ”Så sparar vi i upp- och 

nedgång – Svenskarnas sparbeteende och attityder” visar att; 43 % läser om 

ekonomi och näringsliv varje vecka eller oftare. De sparar generellt mer än andra, 

har en mer definierad plan för sitt sparande och litar också mer på råd från media. 

Män läser oftare ekonominyheterna (56 %), liksom även aktiesparare (66 %). Den 

vanligaste sparformen är bankkonto (81 %), följt av fonder (65 %). På tredje plats 

kommer privat pensionssparande (59 %) och på fjärde aktier (33 %). 63 % anger 

att bankrådgivaren är den viktigaste källan till råd. På andra plats kommer råd från 

familj och släkt (48 %). Och förändringar i livssituationen påverkar sparandet 

mest (70 %). 

  

Figur 10 – Fördelning av sparform (efter Nordea & Synovate, 2011) 
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Figur 10: Beskriver vilken typ av sparform de svenska hushållen väljer att 

spara/investera i. Enligt diagrammet är det i huvudsak sparande på bankkonto som 

dominerar de svenska hushållens sparande. Hela 81 % av den svenska 

befolkningen har ett sparande på ett sparkonto. Anledningen till varför de 

använder sig utav respektive sparform framgår inte, men ett obundet sparkonto 

med fria uttag är ofta att jämställas med buffertsparande. Efter sparkonto är det 

fonder som är den vanligaste sparformer. 

 

Figur 11: De flesta hushållen tycker att råd från den egna banken är viktigt när det 

gäller placeringar och investeringar av det egna kapitalet, nämligen hela 63 %. 

Det framgår inte huruvida nöjda individerna är med placeringsrådgivningen, men 

om de inte varit nöjda med den rådgivning som tillhandahölls hade sannolikt inte 

63 % grundat sina beslut på detta. Det är även intressant att det är 48 % respektive 

43 % som tycker det är viktigt med tips/råd från släkt/familj respektive vänner. 

Figur 11 – Råd till finansiella placeringar (efter Nordea & Synovate, 2011) 
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Figur 12: Enligt Synovate (2009) är de personer som är bosatta i Småland och öar 

(41 %) benägna att byta sparform om det sker drastiska förändringar på 

aktiemarknaden. Så även kategorin 25-34 åringar (37 %) och storstadsbor (39 %). 

(ibid.) Men 70 % av de tillfrågade har angett att det är förändringar i den egna 

livssituationen som påverkar vilken sparform de har på sitt sparande mest. Utöver 

det är det 33 % som anger att stora förändringar av räntenivåerna är den största 

anledningen till bytet av sparformer. 

 

 

 

Figur 12 – Händelser som påverkar sparandet (efter Nordea & Synovate, 2011) 
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kanske blir lägre på lång sikt.

Vet ej

 

Figur 13: I hushåll där inkomsterna är höga så är det vanligare att man läser 

finansyheter 29 % (Synovate, 2009). Den grupp av individer i åldrarna 55-64 år 

läser finansnyheter oftare än andra 27 %. (ibid.) Statistiken visar även att män är 

betydligt mer intresserade av finansnyhter än kvinnor. Sett till hela den svenska 

befolkningen är det 1/5 av dem som tittar varje dag, och 1/3 tittar mer sällan. 
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Figur 13 – Ekonomiska nyheter (efter Nordea & Synovate, 2011) 

Figur 14– Ekonomiskt risktagande (efter Nordea & Synovate, 2011) 
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Figur 14: Diagrammet visar att majoriteten (54%) av de svenska hushållen har 

inget emot att vinna och förlora lite pengar på vägen, om de kan räkna med en 

högre avkastning på lång sikt. Detta beteende är något mer förankrat hos männen 

vars andel uppgår till 64%. Det första påståendet är något positivt formulerat, 

eftersom det inte tar upp något om risken, det verkar av ordvalen att döma att det 

är en garanti att uppnå en högre avkastning på lång sikt.  

Figur 15: En majoritet av de svenska hushållen är nöjda med en avkastning på 5-7 

%. Detta i kombination figur 10, som beskriver att de flesta hushållen har ett 

sparkonto som sparform, ger en intressant syn på den förväntade avkastningen. En 

avkastning på 5 % blir svår att uppnå med enbart ett sparkonto. Det är även 

anmärkningsvärt att 33 % av kvinnorna, och ett genomsnitt av befolkningen på 23 

%, inte har en aning om vilken avkastningsnivå som är tillfredställande. Synovate 

(2009), beskriver att män och framförallt aktiesparare vill ha en högre avkastning 

för att känna sig tillfredställda. 
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Figur 15 – Tillfredställande avkastning (efter Nordea & Synovate, 2011) 
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4.4. Plain Capital 

Plain Capital är ett företag som erbjuder sina kunder private banking. Företaget har funnits sedan 

2001, och har i dagsläget 12 stycken anställda. Plain Capital förvaltarcirka 600 miljoner kronor 

åt sina kunder. Vi valde att intervjua Plain Capital för att få en kontrast till de övriga empiriska 

intervjuerna. Då en intressant kontrast skulle kunna vara hur synen på sparande kan skilja sig 

från en traditionell helhetsbank (som tillhandahåller både sparande och lån) och ett private 

banking företag. En annan intressant synvinkel är att Plain Capital är ett förhållandevis litet 

företag, gentemot de övriga företagen vi valt att intervjua (som är nationellt stora banker). Detta 

innebär att de har en nära koppling till sina kunder. De personer vi kom i kontakt med för att 

intervjua var Anna Östergren och Dan Hjörnered. Anna Östergren är certifierad försäkrings- & 

placeringsrådgivare, och Dan Hjörnered är kapitalförvaltare. Intervjun ägde rum på Plain 

Capitals kontor invid Stortorget i Kalmar den 14 april 2011. 

 

4.4.1. Hushållens sparbeteende 

Enligt Östergren och Hjörnered skiljer sig riskbenägenheten från kund till kund, 

vilken livssituation de befinner sig i, vilka preferenser kunden har är faktorer som 

påverkar risktagandet. För långsiktigare placeringar bör kunden välja en högre 

riskprofil. Men det är svårt att se generella tendenser till riskbeteende hos 

individer beträffande ålder eller kön, även om kvinnor kanske kan ta någon lägre 

risker än män. Så även om kunden är av yngre slag bör denne välja en riskprofil 

som är något högre, eftersom det just rör sig om långsiktiga placeringar. 

(Östergren och Hjörnered) 

 

Angående svenska hushålls sparande, säger Östergren att hon inte tror att 

sparandet har minskat, däremot tror Hjörnered att sparandet skulle kunna ha 

minskat då kreditmarknaden har blivit enorm, då folk kanske lånar vid behov av 

likvider istället för att ha en buffert. Lika så säger Hjörnered att det inte finns 

samma utrymme idag som det gjorde förr till finansiellt sparande då svenskar i 

största allmänhet belånar sig allt mer då de köper ett hus eller en lägenhet, vilket 

skulle kunna ses som realt sparande. Hjörnered tror att de svenska hushållen har 

ökat sina skulder de senaste åren, tillföljd av ett ökat intresse för hus och 

bostadsrätter, vilket resulterat i högre priser och en högre skuldsättning för 

hushållen. Vilket resulterar i en mindre disponibel inkomst, och således mindre 
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möjligheter till sparande. Andra faktorer som påverkar sparandet är konjunktur, 

ränteläge, skatter och andra makroekonomiska faktorer. (Hjörnered) 

 

4.4.2. Ett bra sparbeteende 

Östergren och Hjörnered tycker att sparandet bör börja så fort en stadigvarande 

inkomst är ett faktum, åtminstone ett par hundra lappar i månaden bör läggas 

undan. Om inte finansiellt sparande i värdepapper så bör det finnas någon typ av 

buffertsparande i fall någon oförutsägbar händelse skulle ske. Det är viktigt att 

som privatrådgivare få en helhetssyn om kundens ekonomi, då det inte ligger i 

Plain Capitals intresse att påverka kunden till att spara mer än vad kunden förmår. 

(ibid.) 

 

Östergren beskriver att för att hålla på med finansiella placeringar krävs det 

kunskap, intresse och tid. Har kunden alla dessa tre egenskaper bör man placera 

sina pengar själv. Men är det någon utav dessa egenskaper som saknas bör de 

överlåta placeringen till någon annan. Men av de privatsparare som väljer att 

placera sina pengar själv finns en tendens till vad Östergren kallar för ”Hord–

beteende”, att sparare tenderar att köpa och sälja utifrån hur andra agerar. Det 

finns en tendens till att småsparare köper in sig på för höga nivåer. (ibid.) 

 

4.4.3. Kundrelation 

I det första mötet som sker mellan Plain Capital och kunden så är det viktigt att 

noggrant gå igenom de olika portföljerna och delge information gällande de olika 

riskprofilerna. (Östergren) Vidare påpekar Östergren att det vid det första mötet 

upptäcks det ofta att kunden inte hade vetskap om vilken riskprofil denne hade i 

sin tidigare portfölj. Den kund som trodde sig ha en lågriskportfölj, kanske i själva 

verket hade en högriskportfölj, och visse versa. Innan placeringen hos Plain 

Capital sker är det viktigt att både kunden och kapitalförvaltaren är överens om 

vilken riskkategori kunden skall tillhöra, och kunden är införstådd i vilka risker 

det medför. För varje riskprofil/portfölj finns riktlinjer för både avkastning och 

förlust. Det är av största vikt att få den informationen, att det utav kunden 
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uppfattas som en trygghet att veta hur mycket pengar denne kan förlora/vinna. 

Finansiella placeringar är förknippade med risker, och därför är det viktigt att vara 

ödmjuk gentemot sina produkter. Att vara ärlig med att det faktiskt kan gå dåligt 

också. (Östergren) En annan viktig faktor för att förstärka kundrelationen är enligt 

Östergren att kunden har tillgång till personlig kontakt med de som faktiskt 

förvaltar pengarna. Regelbundna möten genomförs efter kundens önskemål. En 

del kunder räcker det med att träffa en gång om året, medan en del vill träffas så 

ofta som varannan månad. Det kan vara både personliga möten, telefonmöten eller 

hembesök. (ibid.) Syftet med dessa är enligt Östergren & Hjörnered att kunden 

skall känna sig sedd, och att varje kund är en viktig kund för företaget, vilket 

skapar ett förtroende för sin privatrådgivare. Detta menar Östergren & Hjörnered 

att Plain Capital särskiljer sig från de traditionella storbankerna. Att det finns en 

högre tillgänglighet, kunden kan när som helst komma upp på kontoret om denne 

har några frågor. (ibid.) 

 

Östergren och Hjörnered förklarar att förtroende är en central och viktig roll vid 

förvaltning av finansiella tillgångar, det byggs upp genom att man skapar en viss 

typ av personkemi. Denna personkemi skapas genom att lyssna och ser kunden. 

Det är även viktigt att man är ödmjuk som person, och för produkterna. Genom att 

vara ärlig med vilka risker som finns med produkterna skapas förtroende. (ibid.) 

Hjörnered tror att svenskar i allmänhet har ett misstroende gentemot banker, vilket 

Östergren instämmer om. Östergren tycker att den lantkänsla som faktiskt utgör 

företagets företagskultur, i sig bygger upp ett sorts förtroende.  
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4.5. Swedbank 

Swedbank bildades 2006, men har funnits sedan 1997 men gick då under namnet 

Föreningssparbanken. Swedbank är ett svenskt bankaktiebolag och är verksamt i Norden och 

Baltikum. Swedbank har en kundstock på ca 9,5 miljoner och närmare 688 000 företagskunder 

och är den bank som har flest kunder i såväl Sverige som i de tre baltiska länderna. Vår kontakt 

Håkan Johansson, är chef på Investment Center på swedbanks huvudkontor i Stockholm, Sverige.  

 

4.5.1.  Sparbeteende 

Enligt Johansson så har sparkvoten gått ner sedan 50 – talet och förklarar att det 

beror på utbyggnaden av välfärden i Sverige. Hushållen har under stora delar av 

Sveriges historia och än idag haft tillgång till pengar via olika statliga system. 

Med denna förmån känner hushåll inte ett lika stort hot mot att inte ha pengar och 

behöver således inte tänka på att hushålla med knappa resurser, vilket innebär ett 

mindre sparande. Några utav ersättningarna som den svenska staten 

tillhandahåller är: arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, försäkringar. Dessa 

ersättningar påverkar sannolikt de svenska hushållens sparande. Även faktorer 

som skatteförändringar så som under 90-tals reform och införandet av ATP på 60-

talet förändrar hushållens sparbeteende. (ibid.) 

 

Johansson beskriver en annan möjlig orsak till varför sparkvoten har gått ned, 

nämligen att de svenska hushållen sparar realt istället för finansiellt. Det 

marknadsläge som råder har inneburit att det varit lönsamt att spara realt. Det 

reala sparandet har gagnats av möjlighet till rotavdrag och lågt ränteläge. Sverige 

och många andra länder har haft ett lågt ränteläge sedan finanskrisen 2008. Det 

låga ränteläget uppmanar till konsumtion, och att sparande ska bli mindre lönsamt 

samtidigt som konsumtion blir mindre kostsamt. (Johansson) 

 

Johansson förklarar med ett exempel då sparkvoten skulle kunna gå upp. Det är 

till exempel om staten visar ett kraftigt budgetunderskott. Rationella individer vet 

då att de kommer innebära kommunala åtstramningar och skattehöjningar. Vilket 
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leder till att hushållen lägger undan lite mer pengar än vad de skulle ha gjort om 

det inte hade förekommit ett underskott i budgeten. (ibid.) 

 

Enligt Johansson är sparande och sparkvot ett väldigt diffust och inte alls ett lätt 

begrepp att analysera. Då hushåll sparar olika från kvartal till kvartal. 

Definitionen av sparkvot är disponibel inkomst minus konsumtion delat på 

disponibel inkomst. Vilket alltså är en flödesvariabel som gör begreppet än mer 

komplext. Detta kan exemplifieras av en individ som äger en fastighet, vars värde 

stiger från en till två miljoner. Detta kommer resultera i att denna individ kommer 

känna sig betydligt rikare. Individen kommer tack vare värdeökningen kunna 

belåna huset ytterligare, vilket ger individen möjlighet att konsumera desto mer. 

Rent definitionsmässigt sjunker sparkvoten vid ett sådant exempel, på grund av att 

inkomstflödet är oförändrat med konsumtionen ökar. (Johansson) 

 

Johansson drar en parallell till TV-programmet Lyxfällan, och förklarar att många 

svenska hushåll har det beteende som statueras där igenom. Det är väldigt många 

människor som inte har en aning om hur de på effektivast sätt skall sköta sin 

ekonomi. Detta kan också ha sin grund i att det mest naturliga när människor har 

pengar på fickan är att konsumera. Sparande innebär alltså rent psykologiskt att 

göra något som inte känns helt naturligt. Istället för att spara så gör man hellre 

något kul för pengarna idag. Argumentet för detta kan vara att inställningen hos 

människor är att de vill uppleva lycka medan de lever istället för om tio år då de 

inte med säkerhet vet att de är 

vid liv. (ibid.) Sparbeteendet 

kan skifta mellan olika 

individer, Johansson beskriver 

fyra stycken olika kategorier; 

aktiva, passiva, kunniga och 

okunniga. De aktiva och 

kunniga kunderna handlar 

själva över nätet i till exempel 

Aktiva okunniga Aktiva kunniga 

Passiva okunniga Passiva kunniga 
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fonder och aktier. Till skillnad från de passiva och kunniga personerna som ofta 

använder sig av rådgivare. Ofta blir då den finansiella placeringen exempelvis 

blandfonder. Okunniga aktiva och okunniga passiva är den grupp av människor 

som förlorar pengar. Då de missar olika köp och sälj tillfällen. (ibid.)  

 

De individer som det högsta absoluta sparandet är de med hög inkomst. 

Förklaringen till detta är enligt Johansson att det bara går att konsumera en viss 

mängd under dygnet timmar. Definitionsmässigt har en individ sparat då den har 

pengar kvar i plånboken. De som inte tjänar lika bra har inte råd att spara i samma 

utsträckning men och andra sidan har de råd att hålla uppe sin konsumtion på 

grund av diverse bidrag från staten. Men när det kommer till risktagande, är 

höginkomsttagare mindre riskbenägna. De vill ogärna se sin förmögenhet 

försvinna, och väljer således säkrare placeringar. (Johansson) 

 

Ett fel som kunder gör när de placerar sina besparingar är enligt Johansson att de 

tar för lite risk och har för mycket ränteplaceringar. Ytterligare generella fel 

svenska hushåll gör är att de tar hem vinster för tidigt, och har ett kortsiktigt 

sparande. De har även en förmåga att sitta för länge med förluster vilket kan 

grunda sig i att många svenska hushåll tidigare var engagerade i att köpa 

allemansfonder, Telia och Ericsson aktier. Vilket de förlorade stora summor 

pengar på, och gjorde att de inte är lika villiga att ta risker längre. Lika så har 

mentaliteten och filosofin varit köp och behåll, aktier går alltid upp i det långa 

loppet. Det går inte att resonera så utan individen måste ständigt vara aktiv, 

uppsöka sin rådgivare, göra byten om det finns något bättre på aktiemarknaden. 

Går börserna upp så ska individerna ta hem vinsten vid det mål som tidigare satts 

upp, och går börsen ner är det mest rationella att öka aktieandelen. (ibid.) 

 

4.5.2. Ett bra sparbeteende 

Hur ett bra sparande ska ser ut förklarar Johansson så som att det är av oerhörd 

vikt att med insikt ha klart för sig vad pengarna ska vara till för och vad individen 

sparar till. Det är därför som kunden eller individen ska sätta upp diverse delmål i 
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sitt målsparande. Detta hör även ihop med den summa, tidshorisont och risk 

kunden då är villig att ta.  Kan förklaras genom följande exempel; om kunden 

sätter in 1000 kr i månaden på ett bankkonto med 2 % ränta per år eller om denne 

sätter in 200 kr i månaden fast i en mer riskfylld placering med 10 % per år så har 

avkastningen blivit den samma. Det är därför det är så pass viktigt att fastställa 

tidshorisonten på sitt sparande. Generellt är en längre tidshorisont till fördel för 

mer riskfyllda placeringar, exempelvis aktier. Så även om man är ung så har 

individen enligt huvudargumentet lång tid kvar att leva och får då på så sätt ta del 

av en förmodlig stor aktieuppgång. (ibid.) Johansson fortsätter och förklarar att 

han ogillar argumentet att då han ställer frågan hur nöjda de människor var som 

gick i pension 2008 när den stora finanskrisen inträffade och hade kanske inte 

ändrat i sin portfölj sedan de började arbeta. Vilket innebar att de hade förlorat 

stora delar av sin förmögenhet när de gick i pension. Argumentet borde istället 

vara att individer kan ta mera risk när de är yngre och lite mindre risk på äldre 

dagar, på grund av att du har ett regelbundet kassaflöde (i form av lön). Detta 

kassaflöde kan kompensera vinster och förluster och som fortsätter att finnas 

längre än mot en individ som snart ska gå i pension. (Johansson) Johansson tycker 

iallafall att människor bör komma igång med sitt sparande runt 25-30 års ålder 

och då främst för pension.  Annars bör sparande börja redan vid sommarjobb som 

tonåring för att få det i ett självständighetsperspektiv, ett rimligt mått av sin lön 

som skulle gå till sparande bör vara 10 %.  

 

4.5.3. Kundrelation 

Enligt Johansson så är de svenska hushållen väldigt okunniga angående hur 

sparande ska gå till och vad det är. Det ses även som extremt ångestladdat då 

individen inte vet hur denna ska gå till väga med sina besparingar. Alla behöver 

stöd och hjälp vilket är Swedbank:s vision att försöka tillfredställa det behovet. 

För att göra det på det bästa sättet har Swedbank ändrat sina frågor angående 

sparande. Numera använder de sig av ett psykologiskt perspektiv där huvudsyftet 

är att förstå sig på vad banken kan påverka för att ändra individers defekter och 

beteende som berör sparande. (ibid.) 
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Enligt Johansson är relationsuppbyggnaden mellan kund och rådgivare väldigt 

viktigt och det är därför som möten ska vara återkommande. Informationen som 

rådgivare ger till kunden ska vara tydlig och inte allt för svårtolkad. Rådgivaren 

informerar och rekommenderar vilka placeringar som passar för varje specifik 

kund, detta beroende på att livssituation och ekonomin kan skifta från kund till 

kund. När rådgivare gör en rekommendation är det också viktigt att informera 

kunden om att den rekommendationen är utifrån dagens marknadsläge och 

imorgon kan marknadsläget se ut på ett helt annat sätt. (ibid.) 

 

Johansson förklarar att de svenska hushållen belånar sig allt mer, via banklån eller 

kreditkort. Dock så ser det ut som vi kommer att få ett trendskifte, för bankerna 

kommer inte kunna låna ut i den utsträckningen som pågår nu och har gjort under 

en längre tid. Lika så har kunskapen hos svenska hushåll blivit allt bättre tack vare 

bra information från bankerna men även olika ekonomi program på tv eller de 

journalister som skriver om ekonomi i olika dagstidningar har blivit allt 

kompetentare. Nya regler kring belåning på fastigheter står även i centrum på hur 

sparandet kommer att utvecklas. Numera är det endast tillåtet att belåna 85 % av 

marknadsvärdet på fastigheten resterande del måste betalas kontant vid köp av ett 

egnahem. Vilket Johansson då tror kommer att minska lånen och öka sparandet. 

Lika så åldersstrukturen, vi lever allt längre. Vilket kommer innebära att de 

svenska hushållen inser att de behöver spara för att ha råd att leva längre. Det 

kommer dock finnas konsumtionshysteri när Sverige eller världen befinner sig på 

konjunkturtoppen. (Johansson) 
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5. ANALYS 

5.1. Minskad sparkvot 

Enligt Ekonomifakta (2011) låg sparkvoten hos de svenska hushållen från 50-talet 

fram till 80-talet i genomsnitt kring 10 %. De avsatte alltså cirka 10 % av sin 

disponibla inkomst till sparande. Från början av 80 – talet ser det ut att ha skett ett 

trendskifte i hur sparandekvoten hos de svenska hushållen ser ut. (ibid.) Sparandet 

är betydligt mer volatilt. Det kan bero på att sparandet följer konjunkturläget 

vilket också har fått snabbare och mer kraftiga rörelser än tidigare årtionden. 

Nyströms tankar kring varför sparandekvoten har minskat är på grund av ett 

förändrat konsumtionsbeteende. Tidigare ansåg svenska hushåll att de skulle vara 

skuldfria och att sparande var en positiv egenskap förklarar Nyström.  Vår 

tolkning är att det är mer acceptabelt att konsumera och att det till och med anses 

som en positiv egenskap. Istället för att spara handlar det istället om att 

konsumera, allt från resor till materiella saker.  

 

Gabrielsson är inne på samma spår och poängterar en förändring som kan ha skett 

hos svenska hushåll. Nämligen ett förändrat sparbeteendet, som på så sätt har 

påverkat den finansiella sparkvoten negativt. Att sparkvoten har minskat är i sig 

inte oroande, utan är enbart en konsekvens av det förändrade sparbeteendet. De 

svenska hushållen har en relativt stor förmögenhet, inte i finansiellt sparande utan 

istället i sina bostäder, vilket definitionsmässigt är ett realtsparande. Vilket 

Gabrielsson förklarar som att även det är en form av sparande. Lika så tror 

Hjörnered, Nyström och Johansson att de svenska hushållen har ökat sitt intresse 

för hus och bostadsrätter vilket har resulterat i en högre skuldsättning för 

hushållen. Detta i sin tur innebär att det inte finns samma utrymme för ett 

finansiellt sparande påstår Hjörnered. Nyström har stöd från SEB:s sparbarometer 

att förmögenheten hos den svenska befolkningen har ökat, och då framförallt på 

bostadssidan. Trots att hushållen har stor skuldsättning när det kommer till 

bostaden, är Gabrielsson inte oroad över hushållens situation när räntan stiger. 

Hushållen har idag ökat sin konsumtionsstandard i och med att räntan sjönk, och 
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det finns alla förutsättningar att minska den standarden. Vilket hushållen kommer 

att göra om räntan stiger, eftersom bostaden i svenska samhället är väldigt högt 

emotionellt värderad tror Gabrielsson. Johansson förklarar att den ekonomiska 

kris världen nyligen befann sig i tvingade fram väldigt låga räntor. Dessa låga 

räntor påverkade att det blev gynnsammare att ta lån och att konsumtion blev 

mindre kostsamt. Johansson förklarar att alla sådana makroekonomiska faktorer 

har direkt påverkan på svenska hushålls sparandekvot, till exempel rotavdrag, från 

fast till rörlig växelkurs, arvskatten och införandet av ATP.   

 

Gabrielsson är inte oroad över skuldsättningen vilket då indirekt vi tolkar som att 

hon heller inte är oroad över en mindre sparkvot då investeringar sker i fastigheter 

istället för att ha ett finansiellt sparande. Denna förutsättning tycker vi stämmer så 

länge som tillgångarna växer i snabbare takt än skulderna. Men vi anser att man 

bör ta i beaktning att om bostadspriserna faller så är inte bara sparandekvoten 

mindre utan också hushållens förmögenhet. 

 

Att hushållen investerar allt mer i deras bostäder är en av de orsaker som bidrar 

till att sparkvoten inte längre är ett mått som på ett bra sätt beskriver hur mycket 

hushållen sparar, detta är något som både Johansson och Nyström framhöll. Det är 

med anledningen av sparkvotens innebörd som den inte längre är tillämpbar i 

samma utsträckning. Sparkvoten beskriver enbart hur stor andel av den disponibla 

inomsten som inte konsumeras, och tar således inte hänsyn till hushållens 

förmögenhetsökning i form av fastighetsinvesteringar menar Nyström. 

 

Åberg förklarar sin syn på varför sparandekvoten skulle ha minskat. Då Sverige 

för en lång tid tillbaka i tiden ansågs som och var ett fattigt land, kände de 

svenska hushållen sannolikt stor osäkerhet kring framtiden. Vilket resulterade i att 

man lade undan pengar i den mån de kunde för att på så sätt eliminera osäkerheten 

kring ifall någon oförutsägbar händelse skulle inträffa. Under senare år har olika 

trygghetssystem och mentaliteten ”någon tar alltid hand om mig” växt fram vilket 

resulterar i ett mindre sparande. (ibid.) Vilket även Bergman (2008) förklarar som 
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att medborgare i Sverige har förlitat sig på staten, istället för att bygga sin egen 

förmögenhet. Det skulle alltså innebära att svenska hushåll bara sparar när de 

känner sig ”tvingade” och när de själva känner sig hotade för att inte ha mat på 

bordet. För att spinna vidare på det resonemanget tolkar vi det som att svenska 

hushåll hellre konsumerar sina pengar för att sedan be staten eller olika 

trygghetssystem om hjälp då det saknas pengar till exempelvis hyran. Detta tolkar 

vi som ett irrationellt beteende, att svenska hushåll agerar impulsivt genom vad 

som känns bäst utifrån varje situationen. Enligt Johansson kan en förklaring till 

detta problem ligga rent psyklogiskt i människans natur. När vi människor, har 

pengar över så är det mest naturliga att konsumera. Då Johansson menar att 

sparande innebär att avstå från någon form av njutning idag. 

 

5.2. Sparbeteende 

Lindqvist (1981) beskriver att de flesta teorier som har med sparandet att göra 

förklaras av individernas inkomstnivåer, och förväntade inkomstnivåer. De tre 

vanligaste teorierna som förklarar sparandet är; den absoluta inkomsthypotesen, 

den relativa inkomsthypotesen och den permanenta inkomsthypotesen. (ibid.) Att 

inkomstnivån och den förväntade inkomsten under en livscykel påverkar 

sparandet i praktiken bekräftar visserligen inte Nyström. Däremot så framhålls att 

det förmodligen är så. Nyström tycker heller inte att det är rimligt att sparnivån 

skall vara den samma under en hel livscykel, och därmed är det ett rimligt 

antagande. (ibid.) Nyström beskrev nämligen att 10 % av nettolönen är en rimlig 

nivå för att avsätta för sparande, men att den nivån enbart behöver vara en 

genomsnittlig nivå under hela livscykeln. Detta eftersom förutsättningarna för 

sparande förändras under ett liv. Under vissa perioder kanske det inte är rimligt att 

ha något sparande alls medan det under vissa perioder är nödvändigt att avsätta 

mer än 10 %. (ibid.) Denna nivå om 10 % av lönen framhålls av både Gabrielsson, 

Johansson, Åberg och Klint. Detta verkar således vara en rimlig nivå att försöka 

uppnå för sitt sparande. Denna nivå i jämförelse med hur högt sparandet faktiskt 

har varit ger en sparnivå som fram till 1980-talet och en kort period under 90-talet 

legat på en rimlig nivå. Men att den från 1980-talet och framåt, med undantag från 
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den kortare perioden på 1990-talet, varierat kraftigt i nivå. Statens offentliga 

utredningar skrev i sin utredning från 1992 att de ville se ett ökat sparande hos de 

svenska hushållen, men dessvärre verkar försöken ha misslyckats.  

 

Åberg och Klint beskriver att de svenska invånarna blir allt äldre, och således 

borde det påverka hushållen att spara mer, eftersom att pengarna som sparas skall 

räcka längre. Att Sveriges invånare blir allt äldre styrks av SCB:s rapport som 

beskriver den svenska befolkningens medellivslängd. Rapporten visar att 

medellivslängden bland kvinnorna är 82,68 år och för männen 78,35 år. Att 

tillägga är dock att medellivslängden beskriver den förväntade livslängden vid 

födseln, varpå den verkliga medellivslängden är avsevärt mycket högre. Men 

andelen med en ålder över 65 år har ökat från 9 % till 17 % mellan åren 1905 och 

2004. Åberg, Nyström och Gabrielsson beskriver samtliga att det egna 

ekonomiska ansvar har ökat markant och att hushållen nu tvingas ta större ansvar 

speciellt vad beträffar pensionssparandet. Det är viktigare än någonsin att 

hushållen har ett bra eget pensionssparande. Detta speciellt med tanke på att 

medellivslängden ökar för varje år. Pengarna som sparas till pensionen skall 

således räcka längre än förut.  

 

Eftersom att pengarna både skall räcka längre, till följd av den ökade 

medellivslängden, och för att svenska befolkningen är tvungna att ta ett större 

ansvar för sin ekonomi, tolkar vi det som att det borde leda till ett ökat sparande 

och ett större engagemang. Vilket det inte har gjort och vår tolkning av varför det 

inte har gjort det är på grund av det som Bergman (2008) diskuterade. Nämligen 

att svenska hushåll förlitar sig på staten och att de tar hand om hushållen om inte 

pengarna skulle räcka. Även genom det empiriska materialet i form av Nordeas 

undersökning tenderar det svenska folket i allmänhet ha ett väldigt lågt intresse 

för sparande och ekonomi. Att intresset för sparande och ekonomi är lågt beskrivs 

även utav Eriksson (2006).  Detta anser vi visa sig genom flera av de frågor som 

ställts i samband med enkätundersökningen som Synovate utfört på uppdrag av 

Nordea. Ett sparbeteende som vi tycker indikerar på ett lågt intresse för sparande 
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är att en majoritet av den svenska befolkningen tenderar att inneha sitt sparkapital 

på någon form av räntekonto. Att den svenska befolkningen har en stor andel av 

sitt kapital på räntekonto styrks även av Statistiska Centralbyrån. Att inneha 

pengar på ett räntekonto tror vi, med ursprung ur det empiriska materialet, finns 

två huvudanledningar till. Den första anledningen som vi tycker oss urskilja, är de 

som använder räntekonto för buffertsparande eller för andra kortsiktigare 

placeringar. Denna åtgärd anser vi vara en placering som är rationellt ur 

individens situation. Den andra anledningen som vi tycker oss urskilja är de som 

har pengar på räntekonto på grund av okunskap och brist på intresse för andra 

placeringar. Vi tolkar det som att en stor del av den svenska befolkningen har ett 

lågt allmänintresse när det kommer till sparande. Att då låta pengarna ligga på ett 

räntekonto, anser vi vara ett irrationellt beteende. Bland annat beskriver 

Gabrielsson vikten av att nå ut till bankens kunder, för att få dessa kunder att 

förändra sitt sparande och se över sin ekonomi. En ett annat beteende som 

Synovates undersökning klargör är att 23 % av befolkningen inte har något åsikt 

om vilken som är en tillfredställande avkastning för dem. Detta tycker vi tyder på 

dels ett ointresse och på okunskap, de verkar inte ha någon åsikt om vad som kan 

vara en rimlig avkastning på det sparade kapitalet, eller också så bryr de sig helt 

enkelt inte om vilken avkastning de får på det satsade kapitalet. 

 

I SOU (1992) konstateras det att sparandet skiljer sig markant mellan olika länder, 

och att den största troliga orsaken är att de olika ländernas inkomster har vuxit 

med olik takt. En annan förklaring kan även vara att åldersstrukturen i de 

jämförda länderna varierar. Bergman (2008) förklarar att snittsvensken hade en 

förmögenhet på cirka 30,000 euro vilket är ungefär hälften av övriga västvärldens 

länder. Även om förmögenhet inte är detsamma som sparande så tycker vi det går 

att göra en jämförelse mellan de två variablerna.  Vi tolkar det som att svenska 

hushåll har en annan inställning och relation till sparande än vad andra länder har. 

Då Sverige bara har hälften av den förmögenheten jämfört med övriga 

västvärldens länder. Som en del till förklaringen varför så är fallet, tror vi en 

rimlig förklaring är att det är beroende av att lönerna och inkomsttillväxten i till 
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exempel USA eller England skulle kunna vara högre jämfört med Sverige. Detta 

skulle i praktiken innebära en större andel pengar till potentiellt sparande. Om 

detta är orsaken, skulle det förklara varför en amerikan har en högre genomsnittlig 

förmögenhet än en svensk. Men att genomsnittslönen i Italien skulle vara så pass 

mycket högre än den svenska, att förmögenheten är mer än dubbelt så hög verkar 

synnerligen osannolikt.   Där av tror vi att Sveriges förmögenhet grundar sig i att 

Sverige har ett annat konsumtionsbeteende jämfört med övriga västvärldens 

länder. Enligt SCB (2011) så ökade konsumtionen i Sverige med betydligt mer 

kraft jämfört med andra länder i EU.  Hushållens inkomster räckte inte heller till 

för att finansiera sin konsumtion och blev då tvungna att minska sitt sparande för 

att kunna finansiera det (ibid.). 

 

En annan motivering till att vi anser att de svenska hushållen borde ha en högre 

förmögenhet än många andra länder är på grund av åldersstrukturen. Vi tror att 

svenskar förhåller sig förhållandevis högt upp bland andra länder i världen, och så 

även i västvärlden där invånarna lever längst. En högre medellivslängd anser vi 

borde innebära en högre förmögenhet. Antagandet om en högre åldersstruktur 

grundar sig bland annat i det statligt finansierade sjukvårdssystemet, som bidrar 

till en högre välfärd. Men även den medvetenhet som borde finnas hos det 

svenska folket, om vad ett bra levnadssätt innebär. 

 

För att dra en parallell om hur det nordiska sparandet särskiljer sig hänvisar vi till 

Nordea och undersökningen genomförd av Synovate. Gabrielsson förklarar hur 

buffertsparandet ser ut i Norden. Vi anser att det är relativt jämt fördelat över hur 

storleken på de nordiska hushållens buffertar ser ut. Även om Sverige verkar ligga 

överst på listan med flest procent i kategorin ”nio månaders nettolön i 

buffertsparande”. Vi gör därför en återkoppling med varför förmögenheten skiljer 

sig mellan Sverige och andra länder i väst världen. Då vi tror att andra länder i 

större allmänhet investerar i t.ex. aktier eller fonder och får på så sätt bättre 

hävstång och bättre avkastning på sina investerade pengar. Vilket leder till en mer 

ökad förmögenhet än för svenskar som har stora delar av sin förmögenhet 
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liggandes på ett sparkonto hos banken. Vi tolkar som att sparbeteendet är relativt 

lika hos våra grannländer i norden och således borde förmögenheten så också 

vara.  

 

Enligt SOU (1992) beror hushållens fördelning av sparande, mellan finansiella 

och reala tillgångar, på hur deras risk, likviditet och avkastning ser ut på de olika 

sparformerna. Vi har samma uppfattning men tycker också man bör beakta det 

som Östergren kallar för ”Hord-beteende”. Som vi uppfattar som ett typsikt 

svenskt sparbeteende. Då Östergren beskriver att svenskar tendera att köpa och 

sälja utifrån hur andra svenska medborgare gör. Även Klint påpekar detta 

beteende då det skulle grunda sig i den svenska avundsjukan och säger ”när 

grannen har tjänat pengar och köpt en ny bil vill jag också kunna göra det”. Det 

är därför som svenska hushåll ofta tenderar att placera i högrisk när de istället 

skulle ha gjort tvärt om förklarar Klint. Enligt Synovate och Nordeas 

undersökning visar det sig att nästan 50 % av den svenska befolkningen tycker att 

råd från nära och kära är av största relevans när de ska göra en finansiell 

placering.  

 

Vi tolkar det som att sparandekvoten kan ha gått ner just på grund av det här 

beteendet. Då svenskar i allmänhet har blivit ”brända” då de har köpt i helt fel 

lägen och förlorat stora delar av sin förmögenhet. Vilket också Johansson 

beskriver att så är fallet, och exemplifierar att under den tid då alla svenskar skulle 

köpa Ericsson och Telia aktier. Under den tiden var det många som förlorade stora 

summor pengar.  Efter detta tror vi, att de varken har varit intresserade eller vågat 

göra några fler affärer. Således har kunskapen om finansiella placeringar inte 

heller blivit bättre och inte sparandekvoten heller.   

 

5.3. Påverka sparbeteendet 

Eriksson (2006) tycker sig se att det finns brister i hantering av bankernas kunder. 

Bankerna förstår nämligen inte sig på kundernas attityder vad det gäller deras 

sparande. Det har även historiskt sett förekommit bristfällig eller felaktig 
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information, som föranleder en misstro mot företag med finansiella tjänster. 

(Eriksson, 2006) Detta tror vi givetvis bidrar till en rädsla för att tillhanda 

information om det finansiella sparandet. Men samtidigt tror vi att det finns en 

beroendeställning hos allmänheten som gör att den trots detta i många fall är 

tvungna att lita på privatrådgivare. Detta visar sig bland annat i en undersökning 

som Ekelund (2010) refererar till, där undersökningen visar att det är 32 % som 

har inget eller ett litet förtroende för sin bank eller finansiella rådgivare. Men att 

det ändå är 36 % som grundar sina ekonomiska beslut utifrån privatrådgivare. 

Synovates undersökning visar att 63 % av den svenska befolkningen tycker att råd 

från en finansiell rådgivare utgör ett viktigt underlag för ekonomiska beslut. Vi 

tror med denna utgångspunkt att förtroendet för banken eller privatrådgivaren har 

stor inverkan på hur mycket de svenska hushållen kommer att spara.  

 

Gabrielsson beskriver att det är viktigt att kunderna inte ser banken som en slags 

förälder utan att de faktiskt ser deras eget ansvar i relationen till banken. 

Gabrielsson beskrev även att det finns en tendens hos många rådgivare att 

informationen krånglas till för att låta mer professionell, något som är ett felaktigt 

val för att få kunder att spara mer. Detta är något som även Ekelund (2010) och 

Eriksson (2006) framhåller. Ekelund (2010) beskriver nämligen att ”Det är 

faktiskt bara 6 procent av de tillfrågade som anser att det förstår de ord och 

begrepp som används i den finansiella rådgivningen. Och att majoriteten inte vill 

betala för något de inte förstår.” Detta tror vi kan hänga ihop med den 

undersökning som Ekelund (2010) refererade till. Då vi tolkar det som, och gör en 

liknelse med att köpa en bil. Om inte kunskap finns om hur bilen skall startas och 

styras, vem skulle då lita på eller vilja köpa den bilen?  

 

Enligt Eriksson (2006) krävs det inte bara stor kunskap om kunden från bankens 

sida. Det krävs även att banktjänstemannen lyckas med att förmedla det värde 

tjänsten erbjuder. Eriksson (2006) beskriver liksom Gabrielsson att det är viktigt 

att banken på ett snabbt och pedagogiskt sätt beskriver informationen till kunden. 

Vi tror således att det inte bara är på grund av kundens bristande intresse som 
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sparandet ser ut som det gör. Utan att banken har en skyldighet att uttrycka 

informationen på ett sätt som gör den förstålig för alla kunder, och inte enbart de 

som redan har ett intresse. Grundintresset för den egna ekonomiska situationen är 

dock en förutsättning för att ta till sig information. 

 

Genom applikationen Sparguiden på Handelsbankens hemsida förklarar Klint att 

tanken är att det ska underlätta dels för banken men även för kunder. Då de 

ständigt och när som helst kan få ta del av information angående sparande. Vi 

tycker detta är en bra tjänst som förmedlas till bankens kunder. Dock ställer vi oss 

frågande till om det används av den majoriteten av människor som vill börja 

spara. Då vi tror att tjänsten främst fyller funktion till de kunder som redan är 

någorlunda insatt i fonder och aktier. Vi har svårt att se att den potentiella kund 

som vill börja spara sätter sig ner och fyller i de olika variablerna då varken 

intresse eller kunskap finns. Utifrån hur Eriksson (2006) beskriver ELM -

modellen, tolkar vi det som att den personliga kontakten är viktigt för att kunden 

skall komma i kontakt med sparande, och påbörja sitt sparande. Modellen 

beskriver två centrala vägar för att nå kunden, antingen genom ett djupgående 

informationsutbyte eller att karaktären hos den som förmedlar informationen är av 

största vikt. Dessa två vägar anser vi inte kan upplevas genom informationsteknik, 

utan vi tolkar det som att mötet måste ske genom ett personligt möte. Antagandet 

om att personmötet spelar en viktig roll styrks även av Yildiz-Dag & Eriksson 

(2006). Även själva mötet ger upphov till starka intryck såväl som 

kvalitetsuppfattningar om banken. Dessa intryck sitter kvar hos kunden under en 

längre tid. Därför är rådgivarens agerande, etik och moral av väsentlig betydelse. 

(ibid.)  

 

Nyström förklarar att vissa kunder inte gör några affärer om de inte får träffa en 

fysisk person. Det tolkar vi som att kunden helt enkelt inte vet hur de ska gå till 

väga utan behöver således hjälp. Enligt Eriksson (2006) så är kunskapen hos den 

svenska allmänheten om finansiella tjänster väldigt låg. Lika så förklarar 

Östergren att vid första mötet med en kund upptäcks det ofta att kunden inte hade 
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vetskap om sitt tidigare sparande och dess riskprofil. Den kund som trodde sig ha 

en lågriskportfölj, kanske i själva verket hade en högriskportfölj.  

 

Vi tolkar det som att svenskar har en annan lite annorlunda mentalitet och att den 

kanske motarbetar Sverige som land att få ett ökat sparande. Då svenskar i 

allmänhet skäms för att erkänna för varandra eller för banken att de inte har koll 

på vad sparande innebär och uppsöker därför inte en bank för att be om hjälp. De 

vill göra ett sken av att de sparar och att det går bra men i själva verket sparar de 

inget eller åtminstone inte vet ifall de har ett sparande och vad för slags sparande. 

Detta styrks även under insamlandet av det empiriska materialet. Under den tid vi 

gjorde våra konsumentintervjuer var det väldigt svårt att få tag i personer som 

skulle kunna tänka sig att ställa upp och prata om sitt sparande. Vi tolkar detta 

som att sparande i allmänhet är något som är ångestladdat och således något som 

folk i allmänhet inte gärna pratar om. Det kan även vara så att de svenska 

hushållen tycker att de är för dåligt insatta och att detta är anledningen att de inte 

vill prata om sitt sparande. Denna tolkning gör även Johansson och Gabrielsson.  

 

Varför svenskar överlag är rädda för att prata om hur mycket man tjänar, sparar 

eller har i förmögenhet. Tror vi kan grunda sig i att det kan sticka i grannens ögon 

om denne vet hur mycket pengar jag har på banken, den så kallade svenska 

avundsjukan. Det kan även vara en annan anledning till att de svenska hushållen 

inte sparar lika mycket. Vi konsumerar istället och det berättar vi mer än gärna 

om, att vi har köpt en ny bil, bokat en dyr resa till Thailand. Vilket indirekt är ett 

annat sätt att tala om att ett svenskt hushåll är förmöget. Vi tror att i Sverige är det 

beteendet mer förknippat med status än i andra länder där pengar istället är status, 

vilket då genererar en högre sparkvot.    
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6. SLUTSATS 

Med utgångspunkt från referensramen och det empiriska materialet drar vi 

slutsatsen att sparkvoten hos de svenska hushållen har minskat till följd av ett 

förändrat beteendemönster. Framförallt ett förändrat spar- och 

konsumtionsbeteende. Sparandet i ett land är beroende av flera makroekonomiska 

och psykologiska variabler, därför är det svårt att urskilja en specifik orsak till 

varför den har minskat. En slutsats vi kan fastställa är att konsumtion har blivit 

mer accepterat. Tidigare var sparande förknippat med många positiva egenskaper. 

I dagens samhälle har dessa positiva egenskaper suddats ut något, det är idag mer 

accepterat att ha ett lågt sparande och högre belåning. Ytterligare en slutsats till att 

sparkvoten gått ner är att finansiellt sparande inte är något som intresserar svenska 

hushåll och verkar vara allmänt negativa till andra placeringar än ränteplaceringar. 

Vi drar slutsatsen att denna negativism kring finansiella placeringar grundar sig på 

tidigare erfarenheter, som har skapat en rädsla hos hushållen att utsätta pengarna 

för risker. Rädslan kommer från tidigare mindre gynsamma affärer, där de följt 

släkt och bekantas råd om placeringar. Genom att placera i aktier som redan haft 

en hög avkastning missar de således aktieuppgången. 

 

Tidigare har staten skött det mesta av pensionssparandet åt de svenska hushållen. 

Men det nya systemet verkar inte ha ökat intresset för sparande hos hushållen, 

utan snarare ökat ångesten kring sparande. En slutsats som kan dras är att 

hushållen verkar brista i intresset för finansiellt sparande. Således blir vår slutsats 

att kunskapen kring finansiellt sparande måste öka för att sparandet skall öka, ett 

förslag på att öka kunskapen är att införa privatekonomi som ämne i skolan. En 

bidragande faktor till att sparkvoten är låg är för att de svenska hushållen har 

blivit bortskämda av staten via statliga bidragssystem. Vi drar slutsatsen att detta 

bidrar till att hushållen förlitar sig på att de aldrig behöver stå utan pengar. Det 

finns alltid bidrag, så som bostadsbidrag, barnbidrag, socialbidrag osv. som kan 

täcka upp de mesta av de oförutsägbara händelser som kan dyka upp. Således 

behövs inget separat buffertsparande för sådanna händelser. 
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Beteendet som statueras i TV-programmet Lyxfällan anser vi inte alls ha någon 

direkt verklighetsförankring och verkar inte vara ett allmänt beteende hos de 

svenska hushållen. Många hushåll är visserligen högt skuldsatta, men 

skuldsättningen är ofta förknippad med reala tillgångar så som fastigheter. Vilket 

innebär att skulder inte utgör något direkt oroande handlingsmönster. Visserligen 

skulle en bostadsbubbla innebära att hushållen inte skulle kunna få ut de pris som 

de förväntar sig. Fastighetspriserna har dock legat på en stabil nivå trots den 

ekonomiska kris världen befunnit sig i. Att priserna skulle gå ner kraftigt är 

således inget oroande i sig. 

 

Vad det gäller begreppet sparkvot, drar vi slutsatsen att begreppet inte längre är 

tillämpbart i samma utsträckning som tidigare. Det var tidigare enklare att beräkna 

och analysera innebörden av sparkvoten. En anledning till varför sparkvoten har 

minskat, är för att de svenska hushållen har ett högt realt sparande. Eftersom det 

rör sig om ett realt sparande, täcks detta inte in i begreppet sparkvot. Slutsatsen är 

således att de svenska hushållen har en hög förmögenhet och ett relativt högt 

sparande, men ett lägre finansiellt sparande. De svenska hushållen tenderar att ha 

ett högt sentimentalt värde på sina bostäder, för att behålla den egna bostad 

genomförs i princip vilka åtgärder som helst. Således är det till den egna bostaden 

mestadels av inkomsten går till. Både genom amortering av lånen och genom 

renoveringar av bostaden.  

 

För att öka sparandet, anser vi att de svenska hushållen måste intressera sig mer 

för sin egen ekonomi. Vi anser även att stoltheten kring sin privatekonomi måste 

minska. Många upprätthåller en illusion om att den egna ekonomin är i 

oklanderligt skick. Genom att minska den stolthet som finns kring 

privatekonomiska frågor, blir det således lättare för privatrådgivare att komma 

med konkreta beslut grundade på korrekt information. Likaså borde kunskapen 

om privatekonomi förmedlas vid tidig ålder, då detta kommer förfölja individen 

genom hela livet. Då skapas bra förutsättningar för både individen och för 

samhället, på lång sikt. 
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BILAGOR 
Tabell 1 – Hushållens disponibla inkomster, konsumtion och sparkvot 1970-2008 

  Miljoner kr i löpande priser-Million SEK, current prices 

 Disponibel Hushålls- Eget   Tjänste- PPM- 

 inkomst konsumtion sparande pensspar. sparande 

 Disposable Household Own saving  

  income consumption     

1970 103 391 94 016 9 376 781  

1971 111 528 101 287 10 241 842  

1972 120 304 111 481 8 822 973  

1973 134 603 123 006 11 598 1 458  

1974 155 751 140 278 15 473 2 271  

1975 177 035 159 933 17 102 2 820  

1976 199 908 184 962 14 946 3 614  

1977 222 759 202 764 19 995 4 900  

1978 248 149 224 730 23 419 6 552  

1979 269 760 248 454 21 306 7 262  

1980 307 078 277 066 30 012 8 736  

1981 337 505 308 802 28 703 10 890  

1982 362 555 343 332 19 223 13 110  

1983 396 964 373 882 23 082 14 636  

1984 432 566 409 313 23 253 16 539  

1985 475 898 451 475 24 423 14 416  

1986 517 763 497 550 20 213 17 326  

1987 549 353 552 147 -2 793 23 436  

1988 586 466 600 929 -14 463 28 714  

1989 635 425 650 556 -15 130 24 127  

1990 724 761 710 478 14 283 26 276  

1991 835 870 791 698 44 172 27 160  

1992 883 172 797 452 85 720 28 088  

1993 909 676 822 224 87 452 16 315  

1994 930 355 862 128 68 227 25 316  

1995 955 554 897 252 58 302 25 507 10 163 

1996 956 470 921 342 35 128 26 319 11 436 

1997 966 450 959 450 7 000 29 746 12 350 

1998 990 401 993 218 -2 817 30 689 13 247 

1999 1 030 087 1 048 018 -17 931 33 553 23 097 

2000 1 088 316 1 112 316 -24 000 54 534 25 874 

2001 1 180 294 1 141 272 39 022 55 880 22 443 

2002 1 243 196 1 190 810 52 386 43 207 24 154 

2003 1 282 666 1 235 456 47 210 50 967 24 300 

2004 1 310 026 1 278 126 31 900 52 434 22 747 

2005 1 342 021 1 328 353 13 668 56 616 26 550 

2006 1 399 686 1 372 754 26 932 59 316 29 886 

2007 1 466 803 1 430 136 36 667 74 301 31 530 

2008 1 562 912 1 466 921 95 991 73 409 33 048 
Källa: NR Kvartal, SCB:s webbplats. Data fr o m 1950 för disponibel inkoms, konsumtion 
och eget sparande  
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Tabell 1 – forts.Hushållens disponibla inkomster, konsumtion och sparkvot 1970-2008 

 

  
Procentavdisponibelinkomst - Percentage of 
disposable income   

 Sparkvot  Sparkvot  Finansiell Real    

 exklusive inklusive sparkvot sparkvot   

 pens.spar. pens.spar.    

            

1970 9,1 9,7 2,5 7,2   

1971 9,2 9,9 2,6 7,3   

1972 7,3 8,1 0,1 8,0   

1973 8,6 9,6 1,2 8,4   

1974 9,9 11,2 2,6 8,6   

1975 9,7 11,1 2,8 8,3   

1976 7,5 9,1 0,5 8,6   

1977 9,0 10,9 2,8 8,1   

1978 9,4 11,8 3,9 7,9   

1979 7,9 10,3 1,9 8,4   

1980 9,8 12,3 5,1 7,2   

1981 8,5 11,4 5,7 5,7   

1982 5,3 8,6 4,0 4,6   

1983 5,8 9,2 5,1 4,1   

1984 5,4 8,9 4,8 4,0   

1985 5,1 7,9 4,3 3,6   

1986 3,9 7,0 3,8 3,2   

1987 -0,5 3,6 -0,8 4,4   

1988 -2,5 2,3 -1,3 3,7   

1989 -2,4 1,4 -1,4 2,8   

1990 2,0 5,4 1,5 3,9   

1991 5,3 8,3 5,7 2,5   

1992 9,7 12,5 11,0 1,5   

1993 9,6 11,2 10,4 0,8   

1994 7,3 9,8 9,1 0,6   

1995 6,1 9,5 8,8 0,7   

1996 3,7 7,3 6,5 0,8   

1997 0,7 4,9 4,1 0,7   

1998 -0,3 4,0 2,9 1,0   

1999 -1,7 3,6 2,3 1,3   

2000 -2,2 4,8 3,5 1,3   

2001 3,3 9,3 8,2 1,2   

2002 4,2 9,1 7,6 1,5   

2003 3,7 9,0 7,3 1,8   

2004 2,4 7,7 5,5 2,3   

2005 1,0 6,8 4,5 2,3   

2006 1,9 7,8 4,9 2,9   

2007 2,5 9,1 5,8 3,2   

2008 6,1 12,1 9,3 2,8   

Källa: NR Kvartal, SCB:s webbplats. Data fr o m 1950 för disponibel inkoms, konsumtion 
och eget sparande  
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Frågeformulär till företagsintervjuerna 

Vi tycker oss se tendenser till att sparandet hos de svenska hushållen minskar, 

vilket även styrks med en rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) som visar 

att sparkvoten hos de svenska hushållen har minskat sedan 1950-talet. Vad kan 

detta bero på, har inställningen till sparande förändrats? Kan det till exempel vara 

så att vi har blivit allt mindre benägna att spara till oförutsedda utgifter 

(buffertsparande) och att vi istället ser möjligheten att belåna oss för oförutsedda 

utgifter. Det är detta vi vill undersöka med denna uppsats, utöver det vill vi 

undersöka möjligheter till att påverka sparandet mot positiv riktning. Finns det 

sätt för banker och kreditinstitut att påverka hushållen att spara mer, och finns det 

incitament för att ens genomföra dessa åtgärder? 

 

Till att börja med vill vi veta vad ni anser om utvecklingen av hushållens 

finansiella sparande och sparkvoten? 

 

Vid vilken ålder eller livssituation är det rimligt att påbörja sitt sparande? Och vad 

är den generella? Vad för tidshorisont anser ni att kunderna bör ha på sitt 

sparande? Hur ska man fördela sitt sparande, över räntekontot, aktier, fonder osv.? 

Och hur bör hushållen förhålla sig till riskerna? Hur mycket av lönen är rimligt att 

avsätta till sparande? (Pensionssparande borträknat) Vad är den genomsnittliga 

kundens inställning till sparande? 

            

Hur har sparande över tid sett ut för er bank? Och hur har den sett ut på ett längre 

perspektiv, säg 10-20 år? Vad tror du att förändringarna beror på? 

 

Ser du att det finns någon generell kategori av människor till de olika 

sparformerna? Finns det skillnader i sparande sett till vilken inkomstnivå personen 

har? Är en viss inkomstkategori mer riskbenägna? 

 

Huruvida sparandekvoten är för låg eller för hög går att se från olika perspektiv, 

det som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv verkar rationellt, behöver ju inte 
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alls stämma överens med vad som anses rationellt ur ett individperspektiv. Ur ett 

bankperspektiv (företagsmässigt) är det eftersträvansvärt med en högre sparkvot? 

Vad är det mest optimala ur ett bankperspektiv?  

 

Vad gör ni för att förändra sparandet hos era kunder idag? Vilket typ av 

utveckling vill ni se? 

 

Hur ser fördelningen av sparformer ut (procentuellt)? Fördelat på t.ex. räntekonto, 

aktier, fonder, andra finansiella instrument? 

            

Hur ser du på kundens kompetens inom lite mer avancerade sparformer så som 

aktier? Är den hög eller låg? 

 

Hur förmedlar ni er kunskap/information/analys om sparformerna till kunderna? 

 

Vad gör en svensk i regel för fel när de sparar? 

                       

Hur tror du kunden skulle vilja ha information om sparande, eller åtkomsten av att 

se sitt sparande? 

             

Man ser allt oftare i debatter och i tv att svenskar belånar sig allt mer, tror du vi 

kan komma att inställa oss inför problem om utvecklingen fortsätter i samma 

utveckling? Är det så att kreditkorten, och den ökade belåningen är här för att 

stanna, eller kommer vi få se ett nytt trendskifte? 

 

Hur ser eran policy ut gällande att få ta kreditlån respektive banklån? Har ni 

ändrat den efter finanskrisen 2008? Blivit hårdare eller såg ni chansen att öka 

utlåningen vid låg räntor från centralbanken? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 

 


