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Konsumenters upplevelse av samhällsrisk och agerande vid 

finanskrisen 2008 

Av Ingalill Söderberg och Misse Wester 

 
 

Bakgrund 

Finanssektorns roll 

I varje ekonomi i världen där man övergivit byteshandeln som dominerade system för ekonomiskt 

utbyte, spelar landets finansiella system en central roll för utvecklingen. Därmed blir också det 

finansiella systemet är av de viktigaste institutionerna för respektive samhälles medborgare. 

Den finansiella sektorn har två roller i samhället – dels som systembärare/infrastruktur och dels som 

producerande näringsgren. 

De grundläggande funktioner som det finansiella systemet har att fylla är att förmedla kapital 

(sparande och finansiering), förmedling av betalning och hantering av risk (SOU 2000:11). 

 Förmedling av kapital: Finansmarknadens uppgift här är att knyta samman dem som vill spara 

med dem som vill investera – att omvandla olika former av sparande till olika former av 

krediter och riskkapital. 

 Förmedling av betalning: Betalningssystemet är en avgörande infrastruktur för förflyttning av 

pengar, vars effektivitet är av stor betydelse för samhällsekonomin. Ungefär 90 procent av 

betalningarna sker genom att flytta pengar från ett konto till ett annat, via olika girosystem 

eller via kontokortsystem. 

 Hantering av risk: Det finansiella systemet ger också möjligheter att minska, omfördela och 

sprida risker – det gäller finansiella risker liksom risker för stöld och brand, etc. 

Under senare år har finansmarknaden ökat sin betydelse för världsekonomin. Räknat som andel av 

BNP har de finansiella tillgångarna i världsekonomin som helhet ökat från 109 procent år 1980 till 

316 procent år 2005 (SOU 2008:12). Under samma period har också skett en större omstrukturering 

av finansmarknaden genom att värdepappersföretag övertagit en betydande del av bankernas roll i 

sparandet. År 1980 var insatta medel hos banker 42 procent av alla tillgångar i världen och år 2005 

hade denna andel minskat till 27 procent. För ökningen svarar kapitalmarknaden (SOU 2008:12). 

I Sverige svarar de finansiella företagen idag för cirka 4 procent av landets samlade produktion, BNP. 

De finansiella företagens balansomslutning år 2007 var 13 800 miljarder SEK. Förädlingsvärdet var 

drygt 80 miljarder SEK 1998 vilket var större än byggnadsindustrins och fem gånger större än 

jordbrukets (Svenska Bankföreningen 2008). 

I den svenska finansiella kärnsektorn finns cirka 5 500 företag med cirka 95 000 personer sysselsatta. 

Dessutom menar Svenska Bankföreningen att för att få en relevant bild av sektorn bör man också 

inkludera ytterligare cirka 50 000 personer som är sysselsatta inom sektorer som är avgörande för att 
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ett finansiellt system ska fungera, såsom revisorer, jurister, IT-verksamheter, riskkapitalbolag, 

pensionsfonder etc (Svenska Bankföreningen 2009). 

En bild av hur finanssektorn i Sverige bidrar till utvecklingen ger Bankföreningen i sin statistik, där 

man konstaterar att svenskarnas finansiella tillgångar sedan 1980 fjortonfaldigats, främst på grund av 

ökat värde på aktier och fonder. År 1980 uppgick de svenska hushållens tillgångar till 350 miljarder 

SEK. Vid årsskiftet 2007/2008 har summan ökat till 5 280 miljarder SEK, vilket motsvarar nära 600 000 

SEK per person -beloppen beräknade i fast penningvärde (Svenska Bankföreningen 2008). 

Finansmarknaden innefattar en rad sektorer och definitionen av branschen är långt ifrån självklar, 

men kärnan består enligt SCB:s officiella statistik av: 

 banker 

 kreditmarknadsföretag 

 försäkringsföretag 

 värdepappersbolag 

 värdepappersfonder/fondbolag 

 marknadsplatser för handel med värdepapper 

 övriga finansiella stödverksamheter (VPC etc.) 

 Riksbanken 

 

Utanför SCB:s branschkärna befinner sig ett antal aktörer som i dagligt tal inkluderas i 

finansmarknaden, såsom Riksgälden och Finansinspektionen samt aktörer inom 

socialförsäkringssystemet, såsom PPM och AP-fonderna (enligt beslut i EU:s statistikmyndighet 

Eurostat inkluderas premiepensionssystemet officiellt i finanssektorn från den 1 mars 2007). 

De viktigaste aktörerna på den traditionella finansmarknaden är banker, bostadsinstitut och 

försäkringsbolag.  Räknat i andel av den totala balansomslutningen är bankerna överlägset 

dominerande (Svenska Bankföreningen 2008): 

 Bankerna  46 % 

 Försäkringsbolagen  18 % 

 Bostadsinstitut  15 % 

 Fondbolagen    9 % 

 AP-fonder    6 % 

 Övr. kreditmarknadsföretag   6 % 

 Värdepappersföretag 0,1 % 

 

Under de tre senaste årtionden har den svenska finansmarknaden genomgått stora förändringar. 

Förändringarna har drivits av huvudsakligen tre faktorer: avregleringen av finansbranschen under 

1980-talet, internationaliseringen, som drivits av bland annat EU:s framväxt, samt det 

genomgripande teknikskiftet som helt förändrat branschens arbetssätt och distributionsmetoder. 

Det finansiella systemet har också förändrats och utvecklats via de kriser som uppstått – kriser som 

skärpt kontrollen inom systemet, genererat nya produkter och bidragit till en ökad 

marknadsefterfrågan. De kriser som under de senaste årtiondena påverkat utvecklingen av det 

svenska finanssystemet är Fastighetskrisen 1991-1994, IT-kraschen 2000-2001 samt den så kallade 

subprimekrisen 2008 vars effekter fortfarande vid ingången av år 2010 är kännbara.  
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Det tidiga 1990-talets kris handlade huvudsakligen om fastighetslån. Förändringen av 

kreditmarknadsreglerna under 1980-talet drev upp bankernas bostads- och fastighetsutlåning. När 

skattereformen kom år 1990-1991 minskade i ett slag avdragsrätten för räntorna från 50 procent till 

30 procent. Denna halvering av avdragsrätten ledde till att fastighetspriserna sjönk dramatiskt. Inom 

finansbranschen fick krisen den positiva effekten att det skedde en effektivisering av lånerutinerna 

när det gällde bedömningen av kreditvärdigheten och kassaflödesanalyserna. 

IT-kraschen i början av 2000-talet byggde på en stark övervärdering av företag som växte fram inom 

IT-sektorn. När värdena så småningom inte längre kunde realiseras gick bolagen i konkurs eller 

såldes. Stora investerade värden försvann på kort tid. För finanssektorn ledde kraschen till en 

översyn av sin kompetens på sparandesidan, utveckling av nya produkter samt till utvecklingen av 

rådgivningstjänster. 

År 2008 drabbades världen, och därmed Sverige, av en ny kris som utlöstes av det amerikanska 

systemet för bolån och av de sparprodukter kopplade till bolånen som utvecklades av 

finansinstituten – så kallade subprimeprodukter. Detta är hittills lett till bland annat en ny attityd 

inom finansvärlden till värdepapperisering. 

Sedan avregleringen på 1980-talet har särskilt bankerna utvecklats från starkt lagreglerade, nära nog 

institutionella verksamheter mot alltmer affärsinriktade och marknadsdrivna organisationsformer. 

Kostnads- och strukturproblemen i branschen blev påtagliga i samband med finanskrisen 1990-1994, 

då bankerna, hotade av allvarliga finansiella situationer, tog krafttag med rationalisering och skärpt 

affärsinriktning. Detta kan illustreras av att det under krisåret 1992 fanns 2 950 bankkontor i Sverige. 

Femton år senare, år 2007, hade antalet kontor minskat med nära ett tusen kontor – till 1 987 kontor 

(Svenska Bankföreningen 2008). Likaledes minskade antalet bankanställda från 77 500 år 1991 till 

cirka 40 000 år 2007 (Svenska Bankföreningen 2008). 

Finanskrisens förlopp hösten 2008 

Även om varningssignaler om en hotande finanskris funnits tidigare, kom krisen för även de svenska 

bankerna uppenbarligen överraskande för allmänheten. Så sent som den 23 juli rapporterade 

nättidningen Realtid.se om att Ratinginstitutet Fitch (som bedömer kreditvärdigheten hos banker och 

företag) inte såg några skäl att nedgradera bankernas kreditvärdighet.  

Måndagen den 15 september 2008 meddelade USA:s fjärde största investmentbank, Lehman 

Brothers, att företaget ansökte om konkurs. Instrument, relaterade till bostadslån i USA 

(subprimelån), hade urholkats av sjunkande bostadspriser, och Lehman Brothers orkade inte bära 

bördan. Dessa finansiella instrument var också spridda internationellt. Kraschen blev en 

världsomfattande signal om att en ny, allvarlig finansbubbla drabbat världen. 

Det hade inte saknats tidigare signaler om den förestående finanskrisen. Många analytiker höjde ett 

varnande finger redan 2004 då den amerikanska finansinspektionen lät fem stora amerikanska 

investmentbanker låna ut 40 gånger sitt eget kapital – jämfört med en tidigare gräns på 12 gånger. 

Redan i mars 2008 räddades den mindre investmentbanken Bear Sterns av JP Morgan Case, som med 

stöd av amerikanska staten tog över Bear Sterns för att lösa de akuta likviditetsproblemen. 

Den 11 september 2008 steg finansbubblan till ytan då amerikanska staten gick in och tog över de två 

dominerande bostadsfinansieringsinstituten i USA, Freddie Mac och Fanny Mae. Fyra dagar senare, 
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samma dag som Lehman Brothers ansöker om konkurs, går Bank of America in och köper 

investmentbanken Merrill Lynch. 

Veckan därpå omvandlas investmentbankerna Morgan Stanley och Goldman Sachs till vanliga banker 

med rätt till inlåning och kan därigenom få stöd av amerikanska staten. Dagarna därpå kraschar 

sparbanken Washington Mutual och bankens tillgångar köps upp av JP Morgan Chase. När Lehman 

Brothers konkursbo utreds i USA visar det sig att bland de många europeiska banker som satsat på de 

finansiella instrumenten som knäckte investmentbanken finns också banker i Sverige. Samma dag 

som Lehman Brothers ansökte om konkurs gick de flesta svenska storbankerna ut och berättade om 

sin exponering mot investmentbanken (DI 2008-09-15). Nordea uppgav sig inte ha några fordringar 

alls, SEB hade fordringar på 610 Mkr och SHB på 129 Mkr. Swedbank hade fordringar i Lehman 

Brothers på nära 9 miljarder SEK, vilket de meddelade först dagen därpå (DN 2008-09-16). Tre dagar 

efter Lehman Brothers konkursansökan gick den svenska Finansinspektionen ut med ett uttalande 

om att de svenska bankerna var stabila och väl rustade för att möta en kris (Dagens Nyheter 2008-09-

18). 

Den 18 september offentliggjordes att den svenska riksgälden emitterade 160 miljarder i nya 

statsskuldväxlar för att byta mot bostadsobligationer.  

Samtidigt som USA drabbades av den stora bolånekraschen hade Sverige den högsta bolåneräntan på 

13 år – den rörliga räntan låg då uppemot 7 procent. Analytiker börjar tala om en fastighetsbubbla i 

antågande med fallande priser som följd. Den ekonomiska recessionen i Baltikum, där flera svenska 

banker – Swedbank och SEB – hade stora intressen, fortsatte att fördjupas. Hotande kreditförluster 

gjorde att de svenska bankerna fick betala en hög ränta för att låna upp kapital inom banksystemet. 

Den 2 oktober gick Riksbanken ut med tremånaderslån för att underlätta för lånesystemet eftersom 

bankerna inte vågade låna pengar mellan sig. 

Den 6 oktober föll Stockholmsbörsen 7,1 procent, detta efter att alla isländska banker 

handelsstoppades. Samma dag lånade Riksbanken ut ytterligare 140 miljarder SEK, samtidigt som den 

svenska regeringen, efter ett krismöte med de nordiska finansministrarna, gick ut och höjde den 

statliga insättningsgarantin för banker till 500 000 SEK. 

Den 8 oktober meddelade Sveriges riksbank att man beviljat en kredit på upp till 5 miljarder SEK som 

likviditetsstöd till Kaupthing Bank Sverige och samtidigt tagit samtliga aktier i pant. Den 9 oktober 

2008 meddelade så Islands finansinspektion att Kaupthing skulle förstatligas, samtidigt som de 

inhemska isländska insättningarna garanterades. 

Den 20 oktober antog regeringen en stabiliseringsplan som bland annat innehöll ett garantiprogram 

på upp till 1 500 miljarder SEK för att stödja bankernas och bostadsinstitutens finansiering i syfte att 

underlätta bankernas upplåning. Dessutom innehöll planen en rad andra åtgärder och krav på 

bankerna – bland annat ett krav på att begränsa bonusprogrammen till ledande befattningshavare i 

bankerna. Alla utom Handelsbanken ställde sig bakom förslaget.  

Den 27 oktober meddelade Swedbank att styrelsen beslutat genomföra en nyemission om totalt 12,4 

miljarder SEK garanterad av befintliga aktieägare i syfte att förstärka Swedbanks 

primärkapitalrelation. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksbank
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kredit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_krona
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Den 4 november meddelades att Swedbank beslutat ansöka om att delta i garantiprogrammet inom 

regeringens stabilitetsplan för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet och den 5 

november meddelades att bankens VD under kommande år skulle ersättas med en ny. 

Den 10 november meddelade den svenska Finansinspektionen sitt beslut att återkalla 

investmentbanken Carnegies tillstånd att bedriva bankverksamhet på grund av alltför vidlyftig 

kreditgivning, varefter riksgälden tog över kontrollen av banken. 

Under två månader hösten 2008 sker alltså ett antal exceptionella händelser med anknytning till det 

finansiella systemet. Här ovan nämns några av de viktigaste i den svenska närmiljön, men samtidigt 

inträffar flera likande händelser världen över. Flera banker i olika länder har problem och särskilda 

statliga åtgärder diskuteras och sätts in på olika håll, om vilka det rapporteras i de svenska medierna. 

Förändrat beteende hos svenska konsumenter 

I mitten av september 2008 inträffade en förändring bland spararna i Sverige. Sparpengarna började 

strömma in till statliga Riksgäldens tryggare sparformer - premieobligationer, Riksgäldsspar och 

statspapper (Riksgälden, 2008). Det normala inflödet i Riksgäldens sparformer är cirka 300-400 

miljoner SEK per månad. I september var inflödet över 5 miljarder och i oktober ökade insättningarna 

ytterligare och blev närmare 12 miljarder SEK, en förändring som helt kan hänföras till 

privatpersoners agerande (Riksgälden, 2008 och Ann-Sofi Dalmo, 2008 och 2010). 

 
Figur 1. Månadssiffror för Riksgäldens flöden (skillnaden mellan insättning och uttag) under 2008 i 

SEK. Källa: Riksgälden 2008. 

Under januari till och med augusti var Riksgäldens dagliga inflöde i genomsnitt drygt 16 miljoner SEK.  

Under perioden 16 september till och med 15 oktober var det genomsnittliga dagliga inflödet 662 

miljoner SEK – det vill säga mer än fyrtio gånger större är normalt. Toppnoteringarna på 

insättningarna under perioden ligger på insättningar ett gott stycke över en miljard per dag. 
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Figur 2. Dagliga flöden (skillnaden mellan insättning och uttag) i Riksgälden under september-oktober 

2008 i SEK. Källa: Riksgälden, 2008. 

 
Figur 3. Storbankernas inlåning uttryckt i miljoner SEK under perioden januari 2008 till  

december 2008 Källa: SCB, Statistikdatabasen, Finansmarknad, in-/upplåning, hushåll. 

 

Under september och oktober 2008 skedde en nedgång i inlånade medel i Swedbank och SEB (figur 

3). Nordea hade en svag utplaning under samma period, men ingen egentlig nedgång. 

Handelsbankens utveckling var stabil med tendens till en svag ökning under perioden. 

Handelsbankens inlåning i oktober var 155,3 miljarder SEK – en ökning med 6,7 miljarder sedan 

augusti. Swedbank tappade 18,4 miljarder från augusti och hamnade i oktober på 210,1 miljarder. 

SEB tappade jämfört med augusti månad 5,8 miljarder SEK och hade i oktober 101,2 miljarder i 

innestående inlåning. Den förändring i hushållens sparande som skedde under de två värsta 

krismånaderna 2008 framgår tydligt i Figur 4, som anger samtliga bankernas totala inlåning från 

hushållen. Under september och oktober minskade således den totala inlåningen i svenska banker 

med nära 16 miljarder SEK. 
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Figur 4. Inlåning från hushållen, totalt i samtliga banker (förändring från föregående månad), 

miljoner SEK. Källa: SCB, Statistikdatabasen. Finansmarknad. 

 

Allmänhetens förtroende för bankerna 

Lennart Weibull konstaterar i sin rapport ”Vad driver institutionsförtroendet?”  (Lennart Weibull, 

SOM-seminariet, april 2008) att förtroendet för institutioner påverkas av tre faktorer: 

 Erfarenhet av verksamhetens sätt att fungera 

 Det egna ”beroendet” av verksamheten 

 Den allmänna opinionens syn på verksamheten. 

Den svenska allmänhetens förtroende för bankerna har under flera årtionden gradvis urholkats. Det 

visar mätningar utförda vid SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Massmedia) vid Göteborgs 

universitet. Sedan mätningarna påbörjades 1986 har förtroendet sjunkit drastiskt. 
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Confidence in Institutions 

 

 

 

Figur 5. Graf ur Swedish Trends, 1986-2008, SOM-institutet vid Göteborgs Universitet, Sören 

Holmberg & Lennart Weibull. 

Vid mätningarnas start 1986 hade 62 procent av de tillfrågade stort och ganska stort förtroende för 

bankerna. Det är tänkbart att detta förtroende då ännu var influerat av den institutionella roll som 

bankerna hade före avregleringen på 1980-talet. Vid 1991 års finanskris störtdök bankernas 

trovärdighet hos svenska folket – 1992 och 1993 noterade man stora minussiffror i opinionsbalansen. 

Då hade cirka 40 procent av svenska folket ett lågt eller ganska lågt förtroende för bankerna. En viss 

återhämtning har skett men det finns tydliga nedgångar i förtroendet såväl i samband med IT-

kraschen 2000 som vid finanskrisen 2008. Sannolikheten att bankernas förtroendeindex i framtiden 

åter kan nå nivåer som noteringen från 1986 måste bedömas som liten. 

Det sviktande förtroendet för bankerna har också yttrat sig genom att lagstiftarna under åren - 

förutom att ge ekonomiskt stöd i olika former till bankerna - också vidtagit en rad åtgärder för att 

direkt skydda bankkonsumenterna och stärka allmänhetens förtroende för det svenska finansiella 

systemet. De tydligaste exemplen torde vara den insättningsgaranti som infördes 1996, instiftandet 

av rådgivningslagen år 2003 (Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter trädde i kraft den 1 juli 

2004.), införandet av EU:s stärkta konsumentskydd för kunder som handlar med värdepapper 

(MiFID) samt höjningen av den statliga insättningsgarantin (från 250 000 SEK till 500 000 SEK) i 

samband med finanskrisen i slutet av 2008. 

Sifo genomförde i mars 2009 en undersökning, på uppdrag av Avanza Bank (DN 2009-03-16). Fokus 

för undersökningen var förtroendet för storbankerna. De 1 045 personer som besvarade enkäten 

sade följande: 

 Av SEB:s kunder uppgav 63 procent ett minskat förtroende 

 Av Swedbanks kunder uppgav 57 procent i minskat förtroende 

 Av Nordeas kunder uppgav 56 procent minskat förtroende 
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 Av Handelsbankens kunder uppgav 37 procent ett minskat förtroende 

 4 procent av de tillfrågade uppgav att de har eller ska byta bank 

Under 2008 registrerades 7 500 kontakter mellan allmänheten och Konsumenternas Bankbyrå, vilket 

de noterar är en ökning med hela 30 procent jämfört med året innan (Årsredovisning 2008). 

Allmänna reklamationsnämnden noterar också en stark ökning av inkomna klagomål mot bankerna. 

År 2007 inkom 301 klagomål som berörde banker där de klagande fick rätt i 16 fall. År 2009 inkom 

629 klagomål och då fick de klagande endast rätt i 12 fall. Allmänna reklamationsnämndens statistik 

2007-2009). 

Mediebilden 

I takt med bankernas affärsorientering har också medias intresse för ämnet ekonomi ökat. Svenska 

folkets accelererande intresse för aktiesparande - den dagliga omsättningen på Stockholms fondbörs 

var 1985 var 300 miljoner SEK och år 2009 hela 23,8 miljarder (SOU 2000:11, Nasdaq OMX) – har 

givetvis också speglats i en ökad daglig bevakning i media. 

Intresset har varit så stort att särskilda facktidningar startats – exempelvis Privata Affärer. 

Dagstidningar har startat särskilda bilagor om privatekonomi – som Expressens Dina Pengar. En 

mängd sajter har också öppnats på Internet – bland andra Dagens Industris och Expressen 

dinapengar.se samt familjeekonomi.se. Alla de olika mediekategorierna har kritiskt bevakat bankerna 

och den övriga finanssektorn. 

Intresset för ämnet har varit så stort att det blivit en egen nisch inom bokutgivningen – exempel från 

senare utgivning är Nina Jansdotters ”Ta makten över dina pengar” (2006) och Joel Dahlbergs kritiska 

”Bankbluffen” (2009). 

Efter finanskrisen 1991-1994 var förtroendet bland allmänheten så lågt att ett antal aktörer 

(Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och 

Svenska Fondhandlarföreningen) 1994 gick samman och startade Konsumenternas Bank- och 

finansbyrå för att kanalisera allmänhetens bristande tilltro. 

I mediedebatten har bankernas bristande samhällsansvar och starka affärsinriktning lyfts fram. 

Kritiken har förstärkts av en parallell debatt om bankernas bonussystem för sina anställda. 

Medier med inriktning på de svenska konsumenterna rapporterade under hösten 2008 om en 

allvarlig krissituation och ifrågasatte också bankernas förmåga att på egen hand reda upp 

situationen.  

Den 17 september 2008 hade Expressen följande förstasida: 

BANKKRISEN 

- Rädda dina 

sparpengar!  

 

Två dagar senare – den 19 september – skrev Dagens Nyheter: 

NU NÅR KRISEN SVERIGE 
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DN skildrade också samma dag kunder som tömt sina konton: 

OROLIGA KUNDER VILL BYTA BANK 

 

Och Aftonbladet spädde på: 

SÅ KLARAR DU 

FINANSKRISEN 

 

Den 25 september skrev Aftonbladet: 

HÄR KAN DU FÖRLORA 

DINA SPARPENGAR 

OM BANKEN GÅR OMKULL 

Lista – konto för konto 

 

Den 30 september 2008 hade Aftonbladet följande förstasida: 

SVART måndag 

BÖRSKAOS 

- Ekonomiska tsunamin på väg till Sverige 

 

Expressen skrev samma dag: 

Experterna: 

RÄDDA DINA SPARPENGAR! 

 

Dagen därpå följde Expressen upp med följande förstasida: 

SÅ FARLIG ÄR DIN BANK 

- ny lista efter kraschen 

 

Den 2 oktober 2008 hade Aftonbladet följande förstasida: 

SÅ OSÄKERT ÄR 

DITT SPARKONTO 

 

Rubrik på insidan i samma tidning var: 

Ditt konto kan vara i fara 

om banken går i konkurs  

Svenska konsumenter 

Under perioden 24-26 oktober 2008 intervjuades 1 020 personer på uppdrag av Avanza Bank av Sifo 

(E24, 2008-10-28). 45 procent av dessa uppger då att de inte känner sig påverkade av finanskrisen. 

Minst påverkade är de högavlönade, 49 procent av dessa uppger att de inte påverkats medan 

motsvarade siffra för de lågavlönade uppges vara 42 procent. Samtidigt uppger 27 procent av 

respondenterna att de upplever oro, 24 procent av höginkomsttagarna och 29 procent av 

låginkomsttagarna. Svaren i Avanzas undersökning visar också att 19 procent uppger att finanskrisen 

fått dem att minska sin konsumtion (21 procent av kvinnorna och 17 procent av männen) och att 

låginkomsttagarna i studien känner oro för att inte kunna betala sina räkningar (Avanza 2008). 

Finansinspektionen beskriver i en rapport om hushållens ekonomi (Finansinspektionen 2009) de 

svenska hushållens förmåga att hålla sig informerade om ekonomiska frågor. Undersökningen, som 
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genomfördes våren 2009, visade bland annat att inkomst, kön och utbildningsnivå är faktorer som 

påverkar hushållens förmåga till informationsinhämtning. Kön och ålder hade störst betydelse och 

resultaten angav att yngre var mindre informerade än äldre samt att kvinnor var mindre informerade 

än män. De hushåll som hade högskoleutbildade medlemmar var också mer välinformerade än 

hushåll som saknade akademiker. Som viktigaste källa till information om ekonomiska frågor angavs 

inhemsk press, TV och radio. 

Kommentar 

Hösten 2008 skedde att stort antal händelser inom såväl den internationella som den svenska 

finanssektorn som måste betecknas som exceptionella. Det gäller åtminstone om vi ser dessa 

händelser ur ett konsumentperspektiv och beaktar det informationsflöde som dels medierna och 

dels samhällets institutioner skapade. Rubriker som ”Ekonomiska tsunamin på väg till Sverige” och 

”Så farlig är din bank” hade tydligt syftet att oroa, samtidigt som de olika åtgärder som vidtogs av 

aktörer inom finanssektorns kontrollorgan inte alltid var enkla för lekmän att förstå och utvärdera 

effekterna av. Samtidigt har allmänhetens förtroende för bankerna under en längre period successivt 

minskat och särskilt krisen på 1990-talet medförde att förtroendet för bankerna minskade radikalt. 

Vi kan också konstatera att det under hösten 2008 sker stora omflyttningar av privatpersoners 

tillgångar. Vi kan på en samhällsnivå rimligen anta att dessa omflyttningar skedde som en effekt av 

höstens turbulens på finansmarknaderna och den information om detta som nådde de svenska 

konsumenterna via medier, branschens aktörer och samhällsorganen. 

Vi ser alltså att stora summor flyttas mot säkrare sparformer och Avanzas undersökning visar på att 

åtminstone en fjärdedel av svenskarna upplevt oro under hösten 2008. Vi vet dock inte om man valt 

att agera eller inte med anledning av krisen oavsett denna upplevelse av oro. Vi vet från tidigare 

forskning och från finansinspektionens hushållsundersökning, vilken beskrivs ovan, att det finns 

skillnader i hur olika grupper upplever risk och sin egen ekonomiska förmåga. Vi saknar dock kunskap 

om vad som kännetecknar de individer som bestämmer sig för att agera med anledning av krisen 

hösten 2008 och vad dessa personer väljer att göra. Vi vet inte heller hur de uppfattar situationen 

och vilka orsakerna till eventuell upplevd oro är.  Är det primärt risken för samhällsinstitutionernas 

och den finansiella infrastrukturens kollaps som gör att människor reagerar eller är det istället i första 

hand oron för att egna privata investeringar ska minska i värde? 

Denna studie har genomförts med två huvudfrågor i fokus: 

 Vad skiljer de individer som valde att agera med anledning av den finansiella krisen från de 

som valde att inte göra detta? 

 Hur har båda dessa grupper upplevt oro med anledning av finanskrisen? 

Dessutom har följande frågor varit intressanta att belysa: 

 Vad har de som valde att handla gjort? 

 På vilka grunder ha de som valt att inte agera fattat detta beslut? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Risker i samhället 

De senaste årens samhällsdebatt har visat att det finns en mängd olika risker individer måste förhålla 

sig till. Det finns risker som uppstår till följd av en viss typ av livsstil; som att röka, äta fet mat eller 

inte motionera. Det finns också risker som individer utsätter sig för frivilligt, som att klättra i berg 

eller hoppa fallskärm. Det som är utmärkande för dessa risker är att de står under individens egen 

kontroll där man själv kan välja i vilken utsträckning man utsätter sig för risk eller känner att man 

själv kan överblicka och hantera konsekvenserna om det skulle gå snett. 

Enligt Ulrich Beck (1992) lever vi nu i ett risksamhälle, där vanliga medborgare inte har tillgång till 

den kunskap som krävs för att förstå de risker vi exponeras för. Idag finns det en mängd risker som vi 

inte direkt kan se, höra eller lukta oss fram till. För att kunna uppfatta dessa risker krävs moderna 

mätinstrument och specialiserad kunskap som inte finns tillgängliga för vanliga medborgare. Istället 

är det nu en grupp av experter som har tillgång till denna kunskap. Detta innebär att experter är den 

grupp som kan definiera, identifiera och i viss mån reglera de risker som finns i samhället.  

Även om experterna är de som har detaljerad och specifik kunskap om risker är det så att även 

lekmän kommer till egna slutsatser när det gäller risker. Detta har gett upphov till olika 

forskningstraditioner där man försökt förstå vad som ligger bakom individers beslut när det gäller 

risker eller osäkerheter. 

Amos Tversky och Daniel Kahneman lade på 1970-talet fram en modell där de menade att individer 

använder sig av mentala genvägar – heuristics – när de fattar beslut om riskers sannolikhet 

(Kahneman & Tversky 1979). Snarare än att använda termer som statistisk sannolikhet eller utfall i 

relation till vad man kan vinna eller förlora när man bedömer risken, använder vi oss av strategier för 

att förenkla den komplexa uppgift vi står inför. Dessa genvägar är inte påverkade av statistik eller 

riskbedömningar, utan snarare individens minne och erfarenheter. Två exempel på dessa genvägar 

eller strategier är representativitet och tillgänglighet. Med representativitet menas att individer 

tenderar att överskatta sannolikheten av en viss typ av risk beroende på att vissa egenskaper hos 

riskobjektet (t.ex. en röd bil) är representativt för en viss risk (att åka fast för fortkörning). Detta 

innebär att faktorer som är högst subjektiva påverkar en över- eller underskattning av en viss risk. På 

liknande sätt fungerar strategin tillgänglighet; om en risk finns lätt tillgänglig i minnet hos en individ 

(en flygplanskrasch omskriven i media) brukar individen överskatta förekomsten av denna typ av risk. 

Denna utveckling gav upphov till ett nytt sätt att se på risker: att risker kan diskuteras utifrån vad det 

är som är farligt (s.k. faroidentifikation) och hur individer upplever denna fara (riskuppfattningar). 

Forskningen inom riskuppfattningar byggde vidare på Tversky och Kanhemans resultat och på 1980-

talet publicerades en studie ledd av Paul Slovic som än idag är det dominerande synsättet på 

riskuppfattningar (Slovic et al 1979; Slovic 1984). 

Slovic och hans medarbetare kunde visa att riskers upplevda farlighet beror mycket på vilka 

egenskaper konsekvenserna har. Till exempel har man kunnat visa att risker som är påtvingade, nya 

och där konsekvenserna är kroniska eller okända, ger upphov till ökad riskuppfattning. Detta speglar 

bland annat att personlig kontroll är en viktig dimension när det gäller hur vi uppfattar risker. De 

faktorer som dessa forskare menar påverkar riskuppfattningen är om konsekvenserna inger fruktan 

(dread), om konsekvenserna ör okända (novelty) och om risken kan orsaka en stor katastrof. Denna 
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modell (the psychometric paradigm) har fått stor genomslagskraft inom riskforskningen och har 

använts i ett flertal studier. Peter Sandman är ytterligare en forskare som vidareutvecklat dessa 

modeller. Hans forskning har gett upphov till ytterligare en nyansering av riskbegreppet: 

Risk=Hazard+Outrage. Med detta menar Sandman att hur man uppfattar risker påverkas i hög grad 

av känslor som ilska, upplevd kontroll, möjlighet att påverka. Dessa tidiga studier visade också att 

även experter påverkas av dessa faktorer och att professionella riskbedömare kommer till olika 

slutsatser baserat på samma vetenskapliga data (Kraus et al. 1992). Det innebar en mindre revolution 

inom riskforskning, som fram till dess hade varit dominerad av rationella beslutsmodeller som ansågs 

baserade på vetenskap och objektiva kriterier. Idag är denna brist på rena objektiva fakta mer 

uppmärksammad och alternativa tolkningar av samma fenomen är vanligt förekommande, även om 

dessa studier borde få större genomslagskraft inom olika riskgenererande områden.  

På senare tid har det visat sig att de modeller som ligger till grund för riskuppfattningar är i behov av 

förnyelse. Samhället förändras konstant och idag är vi beredda att ta och acceptera risker som för 30 

år sedan var otänkbara. Samtidigt upptäcker vi nya risker inom områden som ligger oss både nära 

och fjärran. Detta innebär att riskuppfattningar är föränderliga, beroende av sammanhang och inte 

bestående över tid. 

Två ytterligare faktorer som är viktiga för individens riskbedömningar: optimistisk bias och emot 

naturen (tampering with nature). Den optimism individer ger uttryck för i sina riskbedömningar 

innebär att de uppskattar den egna risken att utsättas för någonting som lägre än för andra personer. 

Risken för att jag ska drabbas av cancer, krocka med bilen eller förlora mina investeringar uppskattar 

jag som mindre än vad den är för till exempel min granne. Att uppfatta att någonting eller någon går 

tvärs emot naturens gång påverkar också riskuppfattningen hos individer, vilket kan ses i debatter 

kring till exempel genmodifierade grödor (Sjöberg 2002).  

För att individer, i sina roller som konsumenter eller medborgare, ska kunna förhålla sig på ett 

balanserat och informerat sätt läggs mycket resurser på att försöka förstå vad som ligger till grund 

för olika gruppers uppfattningar av risker och hur man bäst ska kommunicera risker. Ett flertal 

vetenskapliga studier har visat att experter på en viss typ av risker gör annorlunda bedömningar än 

vad lekmän gör. Till exempel kan man se att experter anser att det är viktigt att diskutera 

sannolikheten för att en risk ska manifesteras, medan lekmän är mer intresserade av potentiella 

konsekvenser. För lekmän är det alltså mer relevant att veta vad de riskerar att förlora än hur 

sannolikt där är att de ska göra detta. 

En annan faktor som länge ansetts viktig är att den tillit som lekmän har till experter är hög. Detta 

anses vara en grundförutsättning för att kommunikation ska vara effektiv. Tillit kan definieras på 

olika sätt, men de flesta forskare är överens om att tillit är uppbyggt av komponenter som relaterar 

till en individs kompetens, objektivitet och engagemang. 

Givetvis är tillit viktigt för kommunikation, men senare forskning har visat att tillit inte är en garanti 

för att man ska nå framgång med eller gehör för det man vill kommunicera. Även om en person kan 

uppfattas som kompetent och ärlig, betyder det inte att åhörarna accepterar det de hör och agerar 

därefter. I det moderna samhället finns det flera källor att hämta information från och ofta ställer 

lekmän olika informationer mot varandra för att sedan själva bedöma vilken som är mest trovärdig. 

Detta gör att experter får en annan roll i samhället idag jämfört med vad de hade för 50 år sedan. 
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Den kommunikation som sker mellan olika aktörer när det gäller risker i samhället kan se ut på 

väldigt olika sätt. En presskonferens till exempel, är ett sätt för myndigheter att nå ut till de grupper 

de anser vara i störst fara. Stora informationskampanjer används också i olika sammanhang där 

korrekt information måste nå så många människor som möjligt, som i fall när epidemier och 

pandemier kräver åtgärder.  I dessa fall är det vanligt att myndigheter använder sig av många olika 

informationskanaler, som TV, radio och tidningsannonser, samt att göra mycket information 

tillgänglig på Internet. Information om risker och långsamt utvecklade kriser kan produceras i förväg, 

vilket gör att myndigheter och organisationer kan ha en viss förberedelsetid. När det gäller 

krisinformation i hastigt uppkomna kriser kan man använda samma informationskanaler, men 

innehållet måste uppdateras ofta, vilket innebär att det är svårt att ha samma möjlighet till 

förberedelsetid. 

När det gäller krisen i det globala finanssystemet och dennas effekter i Sverige under hösten 2008 

kan vi se hur olika myndigheter förlitade sig på medierna som främsta kanal för kommunikationen. 

Myndighetsinsatser kommunicerades via pressmeddelanden, vilket innebar att informationen 

omformulerades och bearbetades innan den nådde allmänheten. Detta skiljer finanskrisen från andra 

typer av risker och kriser i samhället då myndigheterna ofta väljer att förutom pressmeddelanden 

och medverkan i rikstäckande medier också kommunicera direkt med allmänheten via egna annonser 

och direktutskick till hushållen. Vid en finanskris har medborgarna att förlita sig på branschaktörernas 

information till sina kunder och den information som processas via medier. 

Sambandet mellan hur risker uppfattas och hur individer beter sig i relation till dem har studerats på 

olika sätt. Uttryck som NIMBY (Not In My Back Yard) speglar en koppling mellan vilka risker vi är 

beredda att acceptera på samhällsnivå, men inte i vårt närområde. Ett exempel är att man kan vilja 

ha kärnkraft som energikälla, men inte ett kärnkraftverk på andra sidan staketet eller vid den egna 

stadens gräns. Detta har många gånger tolkats som en dubbelhet hos medborgare, där en viss 

standard efterfrågas samtidigt som man inte är beredd att ta alla konsekvenser. Men bilden har på 

senare tid förändrats och senare forskning visar att om de boende får vara med och påverka 

processen förändras riskuppfattningen (Sjöberg 2006). 

I vissa fall kan man skönja en inställning bland experter eller beslutsfattare att medborgarna agerar 

på ologiska och rent av farliga sätt gentemot en viss risk.  I debatten kring den eventuella kopplingen 

mellan mässlingsvaccin och autism framfördes både vetenskapliga bevis och personliga utsagor från 

föräldrar. Också när det gäller svininfluensan har dagstidningar varnat för att allmänheten inte ska 

vidta irrationella åtgärder och framför allt inte drabbas av panik (Dagens Nyheter 2009-09-03).  

Vi lever i ett informationssamhälle där mängden information tillgänglig via olika medier ökat 

dramatiskt. Vetenskapliga data som kan ge en bild av hur farligt någonting är finns åtkomliga för alla 

att läsa – och tolka. Detta leder till att många myndigheter och riskhanterare ser tillit som ett centralt 

och svårhanterat begrepp i risksammanhang. Om en organisation åtnjuter högt förtroende bland 

allmänheten kommer denna organisation ha lättare att nå ut med sitt budskap om risker och också 

lättare att nå ut vid en kris. 

Vad som utgör tillit är kompetens, objektivitet och engagemang (Renn & Levine 1991).  Senare 

forskning visar dock att det inte endast är förtroendet för att de som kommunicerar också är 

kompetenta som är viktigt, utan att individer känner att de risker som samhället skapar kan 

kontrolleras och regleras på ett principiellt plan (Sjöberg & Wester 2008). 
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På det stora hela drabbas individer inte av panik. Det finns inga dokumenterade fall av masshysteri 

orsakad av rykten om influensavaccin i Sverige i modern tid. Tvärtom utsätter sig individer för risker, 

till exempel genom rökning eller den stora spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar bland 

unga, trots att informationen om riskerna är väl spridd och känd. Det är svårt att studera individers 

faktiska beteende i kristider, framför allt vid större naturkatastrofer eller olyckor, eftersom det 

primära då är att rädda liv. Det finns dock ett fåtal studier där man bland annat kan konstatera att 

individer under stora katastrofer håller ihop med den sociala grupp de själva tillhör, även om detta 

kan öka risken för att man förolyckas (Cornwell 2003).  

Ekonomiska risker 

När det gäller ekonomiska risker ser man att den största delen av forskningen kretsar kring hur 

privatpersoner resonerar när det gäller att investera sina tillgångar till hög eller låg risk. Forskning har 

visat att detta beslut sker i två led: först hur risken uppfattas eller värderas och sedan det val 

individen gör. 

Flera experimentella studier har visat att olika psykologiska aspekter har stor betydelse för 

människors beteende. Dessa går tvärs emot tidiga ekonomers antagande om ett rationellt 

ekonomiskt beteende byggt på nyttomaximering och analys av alternativkostnader. Detta har 

uppmärksammats av flera forskare, av vilka Daniel Kahneman och Amos Tversky är bland de mest 

välkända. 

Att könstillhörighet har betydelse för individens önskan att ta risk är väl känt. Många studier visar att 

kvinnor är mer riskaversiva än män på flera områden, som till exempel vid investeringsbeslut - 

investeringar och spel har testats separat - hälsa och fysisk säkerhet och vid etiska ställningstaganden 

kring riskbegreppet. Män tenderar dock att vara mindre benägna än kvinnor att ta sociala risker (t ex 

Harris, Jankins and Glaser 2006, Byrnes, Miller and Schafer 1999, Weber, Blais and Betz 2002). 

Det finns också empiriska belägg för tanken att män är mer säkra på sin sak (overconfident) än 

kvinnor. Åtskilliga experiment har utförts för att undersöka betydelsen av könstillhörighet när det 

gäller individers finansiella beslut (Croson & Gneezy 2009, Enckel & Grossman 2001, Bonein & Serra 

2009). Det har bland annat visats att män oftare gör affärer/handlar med olika finansiella instrument 

än vad kvinnor gör. Detta har förklarats med deras starka övertygelse om sin egen förmåga (Barber & 

Odean, 2001). Särskilt gäller det västerländska medelålders män, medan andra grupper män verkar 

agera något mer försiktigt, resultat som medfört en diskussion om vad som ligger bakom de 

observerade könsskillnaderna. Skillnader i känslomässiga reaktioner på risksituationer (Loewenstein, 

Weber, Hsee & Welch 2001), olikheter i självförtroende (Niederle & Vesterlund 2007) och olikheter i 

tolkningen av olika riskfyllda situationer (Arch 1993) är några av de olika förklaringsmodeller som 

använts. 

Finansiell folkbildning 

Om inte redan tidigare så har i alla fall den senaste globala finansiella krisen visat på behovet av 

kunskap på alla plan i systemet. Vad man beskriver som ökad finansiell folkbildning (financial literacy) 

har nämnts som en av flera möjliga lösningar på krisproblematiken. Detta genom att fördela kunskap 

om finansiell ekonomi mer jämnt bland medborgare. Framförallt har det handlat om att skydda 

särskilt utsatta grupper, vilkas ekonomiska beslut får stora effekter på den långsiktiga egna 

försörjningsförmågan.  



17 
 

Experter har ofta ett övertag gentemot lekmän när det gäller att säkra och värdera ekonomisk 

information. Det har uppmärksammats att lekmän har ett stort behov av att kunna inhämta begriplig 

information om ekonomi. Detta för att ta väl avvägda ekonomiska beslut om till exempel boende 

eller pensionssparande. De senaste åren har officiella rapporter från olika håll i världen pekat på 

behovet av ytterligare utbildning av ländernas medborgare inom området privatekonomi och 

finansiell ekonomi. Myndigheter i USA, Australien, Japan och många enskilda europeiska länder samt 

inom EU är aktivt engagerade i att stötta olika projekt för ökad finansiell folkbildning. OECD 

presenterade nyligen, i ett uttalat försök att skapa bättre möjligheter att möta framtida finansiella 

kriser, rekommendationer för hur finansiell utbildning kan bedrivas (OECD 2009). Effekterna av olika 

genomförda program för ökad finansiell folkbildning har samtidigt diskuterats (Bernheim, Garret and 

Maki, 2001, Cole and Shastry, 2007, Lusardi, 2008). 

 

Den aktuella studien 
Huvudfokus 

Hur individer, allt från småsparare till resursstarka aktörer, agerade under finanskrisen har varit fokus 

för många debatter i krisens efterdyningar. Vem eller vad som bar huvudansvaret för finanskrisen har 

debatterats i media, där fokus framför allt har varit på hur de stora företagen drabbats och vilken 

betydelse det har för Sveriges ekonomi. Även enskilda personer med ansvar och inflytande över 

sparares ekonomi har granskats och deras handlingar hållits upp för moralisk bedömning. 

Under det att krisen växte i omfattning skrevs det omfattande i svenska dagstidningarna om hur 

allmänheten påverkades och att många personer tog ut sina sparpengar och flyttade dem till 

alternativa sparformer. Också rubriker om en växande oro bland privatpersoner, bland annat att barn 

oroade sig över familjens ekonomi, florerade i medierna. Med anledning av medierapporteringen om 

en i samhället utbredd oro samt det, i denna rapport tidigare beskrivna, faktiska händelseförloppet 

under hösten 2008 - som vi betecknar som ovanligt i relation till ”normala” förändringar inom 

finanssektorn – genomfördes våren 2009 en enkätundersökning för att besvara frågan om hur 

svenska folket upplevde finanskrisen samt hade valt att agera med anledning av denna. 

Syftet med föreliggande studie är deskriptivt, den beskriver de svenska konsumenternas perception 

av risk och val att agera eller inte med anledning av finanskrisen så som den framstod faktiskt och 

genom mediebilden under hösten 2008. Studien är inte hypotesdriven utan ska istället generera 

frågeställningar användbara i framtida forskning kring konsumenters perception av och handling vid 

finansiella kriser. Studiens huvudfokus är en jämförelse mellan individer som valt att vidta åtgärder 

med anledning av den upplevda krisen och de individer som avstod från åtgärd. Dessutom redogörs 

för vilka åtgärder de som valt att agera vidtog samt de angivna skälen till att individer i den andra 

gruppen valde att inte vidta någon åtgärd. Hur olika informationskällor påverkat beslutet att vidta 

åtgärd eller inte redovisas också. 

Teoretisk referensram för studien 

Huvudfrågan om vilka som vidtagit en åtgärd med anledning av krisen baserades på ett för 

riskforskningen generellt intresse för riskupplevelse kopplad till faktisk handling. Parallellt med detta 

fanns också en från ekonomisk psykologi hämtad förförståelse om möjliga skäl till eventuella 

olikheter mellan grupperna. Exempel på detta är refererad forskning kring könstillhörighetens 

betydelse för riskaversion och sk overconfidence. Det fanns ett intresse att studera om dessa tidigare 
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iakttagelser också skulle visa sig betydelsefulla i detta material, så att könstillhörighet skulle kunna 

förklara respondenternas val att vidta eller inte vidta åtgärd med anledning av finanskrisen. 

”Optimistisk bias”, som beskrivits ovan avser ju upplevelsen att någonting negativt oftare drabbar 

andra än en själv. Andra drabbas hårdare av en kris än vad jag gör. När det gäller de här studerades 

uppfattning om konsekvenserna av finanskrisen fanns anledning att fundera över om de upplevde att 

denna drabbade andras ekonomi hårdare än den egna och om detta i så fall skulle kunna utgöra en 

möjlig förklaring till deras val at handla eller inte handla. 

Det fanns slutligen också ett intresse att, i linje med diskussionen om finansiell folkbildning, ta reda 

på om den grupp individer som valde att agera med anledning av krisen uppvisar några särskilda 

kännetecken som skulle kunna visa att de tillhör mer ekonomiskt utsatta grupper. 

Studien har inte varit hypotesprövande men ovanstående refererad riskrelaterad forskning kring 

individer beteende vid kriser och vid ekonomiska beslut har varit vägledande för diskussionen av 

resultaten. 

Data 

För att få en bättre uppfattning av hur allmänheten uppfattade och agerade i relation till finanskrisen 

utformades en enkät under hösten 2008 av forskare verksamma vid KTH. Sifo International fick i 

uppdrag att distribuera enkäten till sin webbpanel, vilket gjordes under våren 2009. Panelen utgörs 

av telefonrekryterade personer som utgör ett representativt urval av svenska folket. I denna studie 

var urvalet stratifierat då det var av intresse att jämföra två grupper: de som utfört en handling i 

samband med finanskrisen och de som inte utförde något aktiv handling i relation till finanskrisen. 

Distributionen och svarsfrekvensen ser ut på följande sätt:  

Tabell 1. Distribution och svarsfrekvens 
Antal utskickade enkäter:   6902 

Antal svar åtgärd   523 

Antal svar ingen åtgärd   530 

Antal svar som svarat ja men nej i textboxen (borttagna)   66 

Antal borttagna = Ingen åtgärd (kvoten nådd)  2542 

Antal ej kompletterande svar  92 

Antal vägrare   8 

Fel   1 

Antal ej svarande   3140 

Totalt   6902 

 

Av denna svarsfrekvens kan konstateras att av totalt 3 138 svarande uppger 523 att de har utfört en 

handling hösten 2008, vilket gör att 16,67 procent av populationen har gjort något i relation till 

finanskrisen (innehållet i dessa handlingar redogörs för i detalj senare). 

Syftet med denna undersökning var att jämföra de personer som gjort något, med dem som valt att 

inte göra något med koppling till finanskrisen. Detta innebar att 530 svaranden slumpades in i den 

grupp som inte utfört några handlingar i samband med finanskrisen för att på detta sätt få två 

jämförbara grupper. Som kan ses i ovanstående tabell utgjorde de som utfört handlingar (hädanefter 

kallas grupperna ”Åtgärd” respektive ”Ingen åtgärd”) 523 personer eller 49,6 procent av det totala 

urvalet. 
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Totalt innehöll enkäten 21 frågor som behandlade nio områden. Dessa nio var: 

1. Bakgrundsinformation (ålder, kön, utbildning, sysselsättning, tillgångar, skulder) 

2. Anledningar till att de vidtagit åtgärd eller inte, samt typ av åtgärd 

3. Upplevelse av finanskrisens påverkan på egen, nationell och global ekonomi 

4. Informationskällor (12 olika medier och andra aktörer) 

5. Informationskällornas inflytande på handling/uppfattning av krisen (samma som ovan) 

6. Orsak till finanskrisen samt om den är över eller ej (vid svarstillfället) 

7. Den statliga insättningsgarantin 

8. Andras reaktioner 

9. Inställning till egen ekonomi och ekonomiska frågor 

Bakgrundsinformation 

Könsfördelningen hos de svarande var tämligen jämn, med 54,5 procent män och 45,5 procent 

kvinnor. Bland respondenterna var 74 procent sammanboende eller gifta och 26 procent var 

ensamstående eller änka/änkling. Ungefär hälften av de svarande hade en avslutad 3 eller 4-årig 

gymnasieutbildning som högsta utbildning (51,7 procent) och återstående del hade studerat vid 

högskola/universitet (48,3 procent). Av de svarande var 5 procent arbetslösa eller sjukskrivna. 

Åldersfördelningen hos de svarande var enligt följande: 

Tabell 2. Åldersfördelning 

Yngre än 18-25 5,2 % 

26-45 35,9 % 

46-67 47,3 % 

68 eller över 11,6 % 

 

Den geografiska spridningen av de svarande var tillfredsställande, vilket kan ses i figur 6. 

 

Figur 6. Geografisk fördelning av de svarande 
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De svarande ombads också ange hushållets tillgångars totala storlek (fasta och rörliga, som till 

exempel sparande, fastigheter, fonder, aktieinnehav etc) samt hushållets totala skulder. Svaren 

delades in i fyra kategorier baserat på den totala fördelningen. Dessa intervaller ser ut som följer:  

Tillgångar: 

 0 till 450000 = 32,7 % 

  450001 till 2000000 =34,6 % 

 2000001 till 10000000 = 31,6%  

 10000001 till 60000000 = 1,4 % 

Skulder: 

 0 till 10000 = 20,1 % 

 10001 till 580000 = 24,1 % 

 580001 till 3000000 = 25,7 % 

 3000001 till 19000000 = 1,8 % 

 

Det är värt att notera att knappt en tredjedel av de svarande har valt att inte uppge något svar på 

dessa frågor (ca 30 % för tillgångar och ca 22 % för skulder). Några (10) individer hade uppgett 

extremt höga värden, vilka inte bedömdes representativa för det totala urvalet och därför togs bort 

vid senare analyser. 

Resultat 

Nedan beskrivs hur respondenterna besvarat enkäten. Svaren redovisas för att möjliggöra analys av 

materialet utifrån de frågeställningar som tidigare redovisats. 

Åtgärd eller inte? 

Här beskrivs vilka av nedanstående undersökta variabler som har haft betydelse för de svenska 

konsumenternas val att vidta eller inte vidta en åtgärd i samband med finanskrisen. 

1. bakgrundsvariabler 

2. perception av risk (upplevd oro) i samband med krisen, här uppskattat genom 

respondenternas svar angående: 

a. på vilket sätt hushållets ekonomi hotades 

b. risken för en lokal eller global kollaps av samhällsekonomin 

c. oron för den egna privatekonomin generellt sett 

d. krisens orsaker 

3. syn på framtiden (om krisen nått sin kulmen eller ej) 

4. vad andra upplevt och gjort 

1. Bakgrundsvariabler 

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkade individers 

agerande i samband med finanskrisen analyserades bakgrundsfaktorer i relation till utförd åtgärd 

eller ingen utförd åtgärd. Därför har ett antal 2 analyser utförts för att undersöka om de två 

grupperna skiljer sig åt. Givetvis finns det samvariationer mellan dessa variabler, exempelvis är det 

fler män som har högre utbildning än kvinnor. Vidare kan man se att yngre är ensamstående i större 

utsträckning än äldre svarande, och har läst färre år på högskolan, vilket i sin tur påverkar de 

tillgångar som finns i hushållet.  Sammanfattningsvis kan sägas att ålder samvarierar med utbildning, 
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civilstånd och i förlängningen tillgångar, vilket gör att ålder inte behandlas som en enskild variabel i 

de fortsatta analyserna.  

Resultaten visar att gruppen där man vidtagit åtgärd skiljer sig från den grupp som inte gjort något på 

följande sätt:  

 Det är fler män än kvinnor som vidtagit åtgärd (2 =6,07 p=0,014 ) 

 Det är fler personer med högre utbildning som vidtagit åtgärder (2 = 21,85 p=0,001) 

 Det är färre personer som bor i glesbygd vidtog åtgärd(2=7,8 p=0,05) 

 Det är färre personer i gruppen med förmögenhet (tillgångar minus skulder) under 450 000 

SEK som vidtog åtgärd (2 =30,84 p=0,000). 

2. Perception av risk 

a. Upplevd oro - Krisens påverkan på hushållets ekonomi 

För att undersöka vad respondenterna stod att förlora på finanskrisen, vilket förmodades påverka 

deras handlingar, ställdes följande fråga:  

”Anser du att ditt hushåll har tillgångar som påverkas i stor utsträckning av en finanskris? Med 

tillgångar menar vi allt från långsiktigt sparande i olika former, till tillgångar som är bundna i 

bostäder eller andra fysiska objekt. ” 

Svaren visar följande: 

Tabell 3. Påverkan på hushållet 

 Åtgärd Ingen åtgärd 

Försämrad avkastning 58,7 % 38,3 % 
Dyrare lån 3,8 % 5,5 % 
Tillgångar försvinner 4,4 % 3 % 
Nej, ingen påverkan 33,1 % 53,2 % 

 

Som kan ses, anser de som utfört någon form av åtgärd i samband med finanskrisen att de riskerade 

att få en försämrad avkastning från placerade tillgångar, medan de som inte vidtagit någon åtgärd 

anser att deras tillgångar inte skulle komma att påverkas i någon större utsträckning. 

b. Upplevd oro - Risken för en lokal eller global kollaps av samhällsekonomin 

Tidigare studier har visat att det kan finnas fog för tanken att individers uppfattning om krisen 

påverkade deras agerade. För att få en uppfattning av detta ställdes en fråga om hur pass allvarligt 

de svarande uppfattade att krisen hotade att ekonomin skulle kollapsa – både vad gäller den 

samhällsekonomiska nivån nationellt och internationellt och den privata ekonomin. Svarsskalan gick 

mellan 1 till 5, där 1 representerar ”inte allvarlig alls” till 5 ”mycket allvarlig”. Medelvärden från de 

två grupperna redovisas i tabell 4.  
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Tabell 4. Medelvärden för krisens allvar 

 Åtgärd Ingen åtgärd 

Sveriges ekonomi 3,05 2,08* 
Europeisk ekonomi 3,4 3,17* 
Nordamerikansk ekonomi 4,12 3,88* 
Global ekonomi 3,56 3,39* 
Privat ekonomi 2,38 2,17* 
*= signifikant på 0.05-nivå 

 

De som utförde en handling ansåg att krisen var ett större hot mot ekonomin – på alla nivåer – än de 

som inte utförde någon handling. Däremot uppfattas hotet mot den privata ekonomin av dessa 

respondenter som lägre än hoten mot de olika samhällsekonomiska nivåerna av ekonomier. Störst 

upplevs hotet mot den nordamerikanska ekonomin.  

c. Upplevd oro – oron för den egna privatekonomin generellt sett 

En annan viktig fråga var om upplevelsen av oro för den egna ekonomin generellt sett påverkade 

individers handlingar i samband med den ekonomiska krisen. Figurerna nedan redovisar resultaten. 

 

Figur 7. Upplevd oro för hushållets ekonomi 

Som kan ses i figuren är det små skillnader mellan grupperna. De som inte utfört någon handling 

uppger att de oroar sig i något högre utsträckning än de som utfört en handling för att skydda sina 

tillgångar i samband med finanskrisen. De som utfört en handling uppger i högre utsträckning att de 

aldrig oroar sig för sin ekonomi.  

d. Upplevd oro – krisens orsaker 

Det var också av intresse att undersöka hur de svarande såg på uppkomsten av finanskrisen. För att 

undersöka detta listades sex olika orsaker. Nedan redovisas de två gruppernas uppfattningar: 
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Tabell 5. Uppfattning av krisens orsak 

 Åtgärd Ingen åtgärd 

Svenska bankers dåliga investeringar generellt 22,6 % 22,1 % 
Svenska bankers dåliga investeringar i Baltikum och Ryssland 49,1 % 33,6 % * 
Ekonomin i USA 75,5 % 64,3 % * 
Internationella ekonomin 43,4 % 35,5 % * 
Rykten och spekulationer 43,3 % 36,6 % * 
”Naturliga” och återkommande orsaker 17,6 % 21,3 % 
*= signifikant på 0.05-nivå 

 

De som utfört någon handling i samband med finanskrisen har, i större utsträckning än de som inte 

utfört någon handling, uppfattningen att krisen orsakades av vad som skedde inom USA:s och den 

internationella ekonomin, svenska bankers dåliga investeringar i Ryssland och Baltikum samt rykten 

och spekulationer.  

3. Utveckling av finanskrisen 

De svarande tillfrågades även om de uppfattade att krisen nu nått sin kulmen. Svaren sammanfattas i 

figur 8.  

 

 
Figur 8. Utveckling av finanskrisen i framtiden  

Som kan utläsas av figuren, ansåg de som har utfört en åtgärd i högre utsträckning att krisen våren 

2009 ännu inte var över. De som inte utförde någon handling i samband med krisen ansåg i högre 

grad att läget nu var stabilt eller skulle komma att förbättras.  

4. Vad andra upplevt och gjort 

Ytterligare en fråga som var av intresse att undersöka var hur de svarande uppfattade att andra 

personer agerade i samband med finanskrisen. Resultaten kan ses i tabell 6. Återigen angavs 

svarsalternativen som en skala där 1 representerade ”instämmer inte alls” och 5 ”instämmer helt”.   
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Tabell 6. Andras agerande och uppfattningar 

 Åtgärd Ingen åtgärd 

Många människor flyttade sina tillgångar 3,23 2,88** 

Många människor kände oro för att 
finanskrisen skulle drabba deras 
privatekonomi 

4,01 3,76** 

Många människor är ointresserade av 
samhällsekonomi 

2,98 3,08 

Många människor kan för lite om 
samhällsekonomi för att kunna fatta bra beslut 
om sina tillgångar 

3,66 3,66 

**= signifikant på 0.01-nivå 

  

Här kan man se att de som utfört handlingar i samband med finanskrisen i större utsträckning anser 

att andra människor utförde liknande handlingar och att dessa också var oroliga för att bli personligt 

drabbade. Det kan också observeras att båda grupperna anser att många människor inte är kunniga 

nog att fatta bra beslut om sin egen ekonomi.  

Vidtagna åtgärder 

För att närmare undersöka vilken typ av åtgärd de svarande vidtagit sammanställdes de öppna svar 

som erhållits. Av totalt 523 svar har 488 svar grupperats på detta sätt, vilket gör att dessa kategorier 

bedöms vara representativa för hela gruppen. Sammanställningen (tabell 7) visar att de svarande 

utförde en av följande åtta handlingar: 

Tabell 7. Vidtagna åtgärder 

  

Aggressiv strategi (nya investeringar)   4,9 % 

Ändrade i befintligt sparande (säkrade tillgångar) 45,5 % 

Korrigerade bolån/amorterade 13,3  % 

Kontaktade rådgivare   4,5 % 

Minskade vardagsutgifter   1,4 % 

Spred sparande på flera banker 14,1 % 

Sålde allt innehav fonder/aktier 11,1 % 

Bytte bank helt   5,1 % 

 

Av dessa svarande har 31,2 procent gjort ytterligare förändringar efter krisen, medan flertalet inte 

har gjort ytterligare förändringar.  
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Dessa handlingar kan i sin tur ytterligare kategoriseras i två typer av handlingar: en där individen 

vidtar åtgärder för att skydda eller utveckla sin egen ekonomi i en föränderlig omvärld: 

 Aggressiv strategi (nya investeringar) 

 Ändrade i befintligt sparande (säkrade tillgångar) 

 Korrigerade bolån/amorterade 

 Kontaktade rådgivare 

 Minskade vardagsutgifter 

 

och en typ av handling som individen vidtar i oro över en kollaps i delar av eller hela det finansiella 

systemet: 

 Spred sparande på flera banker 

 Sålde allt innehav fonder/aktier 

 Bytte bank helt 

 

Vid en sammanslagning av ovanstående handlingar kan observeras att närmare 70 procent av 

handlingarna primärt har gjorts för att skydda individens egen ekonomi, medan 30 procent av 

handlingarna kan sägas ha en tydlig bakgrund i individens upplevelse av att samhällsekonomin är 

osäker och att samhällsinstitutionerna inom den finansiella sektorn kanske inte förmår skydda 

individens tillgångar på ett sätt som var avsett. Eftersom den grupp individer som handlat genom att 

sälja av hela sina innehav av finansiella tillgångar bedömdes som särskilt intressant gjordes också en 

jämförelse mellan dessa och gruppen ”Aggressiv strategi”, dvs de som istället passat på att 

nyinvestera. Det är dock väldigt små skillnader mellan grupperna avseende såväl bakgrundsvariabler 

som riskperception.  

Inställning till ekonomi  

För att få en uppfattning om vilken vikt de svarande lade vid ekonomiska frågor generellt sett och 

inte bara i relation till sin privatekonomi, ställdes en fråga i relation till detta. Svarsalternativet var en 

skala från 1 till 5, där 1 representerade ”inte alls viktigt” och 5 ”mycket viktigt”.  Frågan löd:  

 

”Hur viktigt tycker du att det är att vara uppdaterad kring finansiella frågor om 

Sveriges ekonomi på en samhällsnivå, alltså inte enbart i relation till din privata 

ekonomiska situation?” 

 

Resultaten visar att de som utfört någon handling (M=4,34) anser att detta är mer viktigt än de som 

inte utfört någon handling (M=3,96).  Dock kan konstateras att både grupperna anser att detta är en 

viktig fråga. 

Informationskällor 

För att undersöka vilka informationskällor som användes under finanskrisen tillfrågades de svarande 

om var de hade sökt information om finanskrisen.  
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Figur 9. Informationskällor om finanskrisen 

Här finns det tydliga skillnader mellan de två grupperna. De som vidtagit någon åtgärd har använt sig 

mer av samtliga informationskällor än de som inte utfört någon handling - utom kvällstidningar. Den 

tryckta kvällspressen har använts i lien utsträckning generellt sett, men mer av personer i gruppen 

individer som valt att inte agera med anledning av krisen. 

För att se vilka källor respondenterna upplevde hade störst påverkan på deras handlingar under 

finanskrisen ställdes även frågor angående det. Figur 10 visar resultaten. Här bör det påpekas att de 

handlingar som åsyftades även avser beslutet att inte göra något.  

 

Figur 10. Störst inflytande på individers agerande 
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Figuren visar vilka informationskällor som respondenterna – både de som vidtagit åtgärd och de som 

inte gjort det – anser haft störst betydelse för deras val att agera eller inte. Figuren visar 

informationskällorna i fallande betydelse för de personer som valt att vidta åtgärd. Vi ser att 

nationell TV och tryck daglig svensk press utgjort de viktigaste informationskanalerna för denna 

grupp. Även radio och den egna familjen har haft betydelse. Den egna bankens betydelse som 

informationskälla för denna grupp – som agerat – är också betydande, då respondenterna anger att 

de använt sig av sin personliga bankkontakt och den egna bankens hemsida i betydligt högre 

utsträckning än de personer som valt att inte agera. 

Ingen åtgärd 

För att få en uppfattning om den grupp som valt att inte göra något i samband med finanskrisen, 

ställdes en fråga om anledningarna till detta. Resultaten visar följande: 

Tabell 8. Anledningar till ingen åtgärd 

  

Väntade ut krisen 24,7 % 
Inte bättre villkor någon annanstans 29,8 % 
Tillgångar påverkades inte av krisen 39,2 % 
Skadan var redan skedd 15,5 % 

 

Här ser vi att den främsta anledningen till att dessa personer valde att inte vidta någon åtgärd var att 

de inte ansåg att deras tillgångar påverkades av finanskrisen. De trodde inte heller att en handling 

skulle eller kunde leda till någon förbättring av situationen eftersom de upplevde att villkoren inte 

var bättre på andra håll.  

Öppna frivilliga kommentarer 

En öppen fråga gav möjligheten att lämna ytterligare kommentarer och 172 respondenter valde att 

göra detta. Deras kommentarer har kodats och grupperats enligt tabellen nedan och beskrivs här. 

Tabell 9. Öppna frivilliga kommentarer 

  

Orsaker till krisen:  

- Någon person specifikt ansvarig (banker/bonusar/girighet etc) 33 

- Samhälleliga/systemet fallerat (generös utlåning/dåligt 

reglerat/överkonsumtion etc) 

34 

- Naturfenomen, cykliskt återkommande 10 

- Kapitalismen ond 12 

Mediernas roll 33 

Egen lösning presenteras (ökad reglering/höjda skatter/byt regering 

etc) 

15 

Krisen enbart positiv för egen ekonomi  4 

Övriga 28 

 

Bland de personer som valde att lämna en kommentar var det största antalet (89) intresserade av att 

ge sin bild av krisens orsaker. Mediernas roll engagerade näst flest frivilliga svar enligt tabell 9. 
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Sammanfattning 

Kommentar till undersökningen 

Denna rapport beskriver vad de intervjuade individerna uppger att de gjort under hösten 2008 med 

anledning av det dåvarande akuta läget inom den finansiella sektorn. Det kan finnas individer som 

agerat före eller efter den aktuella hösten, men detta beaktas inte i undersökningen.  

Undersökningen avser en avgränsad tidsperiod och har fokuserat på respondenternas upplevelse av 

oro med anledning av finanskrisen och val att agera eller inte agera med anledning av denna. Studien 

omfattar alltså inte en mer ingående analys av olika tillgångsslag eller typer av skulder avseende till 

exempel bindningstider och individernas möjligheter att agera för att påverka den egna ekonomin. 

Hänsyn har heller inte tagits till de intervjuades löpande inkomster och utgifter, dvs 

betalningsförmåga. Istället har fokus legat på uppgiven förmögenhet, som ett mått på vad man står 

att förlora. 

Vi har inte heller några uppgifter om utfallen av de enskilda individernas handlingar, varför inget kan 

sägas om huruvida vald strategi – att agera eller inte – varit den mest gynnsamma för den 

individuella ekonomin. 

Erfarenheterna från denna studie visar dock att det är angeläget att genom nya undersökningar 

vidare studera hur kriser och risker i samhället uppfattas av individer samt vad som skiljer de 

individer som väljer att handla i en kris från dem som inte gör det. 

Kommentar till resultaten 

Till att börja med kan konstateras att det inte blev någon massiv flykt av sparare från bankerna - trots 

de många faktiska händelserna och trots mediebilden under hösten 2008. Denna studie visar att 

andelen individer som utfört en åtgärd med sin privatekonomi med anledning av krisen inte når upp 

till en femtedel av de tillfrågade. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om en begränsad del 

av medborgarna. Även om vi valt att särskilt belysa de 16,7 procent som uppger att de agerat med 

anledning av den senaste finanskrisen är dessa personer inte representativa för befolkningen som 

helhet. 

Samtidigt kan man omvänt säga att nästan var femte svensk i vuxen ålder valde att göra någonting 

med sin privatekonomi med anledning av finanskrisen. Av dessa agerade det stora flertalet dock för 

att skydda den egna ekonomin på ett sätt som vi uppfattar inte har med oron för en systemkollaps 

att göra. Istället passade man på att nyinvestera, flyttade om sina tillgångar för att skydda dem från 

värdeminskning, spred risker och amorterade bolån eller - i några fall - minskade sina utgifter. Endast 

en mycket liten grupp av de som agerade har angett orsaker som vi bedömer har med en upplevelse 

av samhällsrisk att göra – de respondenter som valt att helt byta bank eller att ta ut alla sina 

pengar/helt avsluta sitt sparande. Även den grupp som väljer att fördela sina tillgångar på flera 

banker kan sägas uppleva en viss oro för att en bank ska gå i konkurs, att det svenska banksystemet 

inte är att helt förlita sig till. Det kan ses som en rimlig handling att individer med ett sparande som 

överstiger den statliga insättargarantin sprider sitt sparande på olika institut i samband med en 

finansiell kris. Vi noterar också hur de stora inflödena till Riksgälden avtar några dagar efter att 

insättargarantin höjts till att omfatta 500 000 kronor istället för som tidigare 250 000. 
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I den grupp som valt att agera är fler män, har högre utbildning, en förmögenhet på mer än 450 000 

kronor och bor inte i glesbygd. Det är alltså inte de mest utsatta grupperna i samhället som agerat. 

Här ska poängteras att man för att ha möjlighet att agera ekonomiskt också måste ha något att agera 

med, dvs en viss flyttbar förmögenhet eller lån som är möjliga att korrigera i bindning eller genom att 

amortera eller flytta. I kombination med ovan gjorda redogörelse för vilka åtgärder som faktiskt 

vidtogs, kan vi säga att de som agerade verkar vara en ganska välsituerad grupp. De har agerat för att 

skydda sina besparingar och i vissa fall också öka dessa. 

Kanske är dessa – de som agerade – vinnare genom smarta omflyttningar. Det vet vi dock ingenting 

om, eftersom ingen analys genomförts av vilka omflyttningar som gjorts och vilka de framtida 

utfallen av dessa är ställda emot vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle ha blivit av att inte ha 

gjort dessa förändringar. 

Studien synliggör också att de grupper som oftast avses i samtalet kring begreppet finansiell 

folkbildning – de med lägre inkomst, lägre finansiell kunskap och utan egentlig förmögenhet – i högre 

utsträckning har valt att inte agera alls med anledning av finanskrisen. Om detta är en ”förlorande” 

strategi – och alltså en anledning till samhällsåtgärder för att stärka gruppens handlingsmöjligheter 

genom ökade kunskaper om finanskriser och möjliga handlingar – eller ej vet vi ingenting om.  

Analogt med resonemanget tidigare om att vi inte studerat utfallet av handlingarna kan vi inte eller 

här säga någonting om det var en förlorande eller vinnande strategi att avstå från att handla. Vi kan 

däremot spekulera i att de som agerade hade – eller trodde sig ha – mer kunskap om möjliga 

handlingsalternativ för att skydda eller utveckla den egna ekonomin i en tid av stora förändringar på 

marknaderna. Antingen hade denna grupp faktiskt mer kunskap eller så handlar det om en högre 

uppfattning om den egna förmågan. För att avgöra vilket behövs information som inte varit tillgänglig 

i föreliggande studie. Men vi har ändå några indikationer. 

När det gäller perception av risk har denna studerats i flera avseenden. Dessa är hur respondenterna 

uppger sig ha upplevt: 

 Krisens påverkan på hushållets ekonomi 

 Risken för en lokal eller global kollaps av samhällsekonomin 

 Oron för den egna privatekonomin generellt sett (alltså även när det inte är kris) 

 Uppfattning om krisens orsaker 

De 16,7 procent av svenskarna som utförde en handling under finanskrisen uppger i större 

utsträckning än övriga att de kände oro över att den egna ekonomin skulle påverkas negativt av 

krisen. Främst gällde detta riskerna för försämrad avkastning. De som utfört en handling oroar sig 

också samtidigt mer sällan löpande för sin vardagsekonomi än vad den andra gruppen gör. Detta 

skulle kunna förklaras med att gruppen i större utsträckning innehåller individer med god ekonomi. I 

vanliga fall oroar de sig inte, men i samband med en finansiell kris har denna grupp en förmögenhet 

de upplever hotad och vill värna. När det gäller hur de tillfrågades tillgångar och skulder påverkar den 

upplevda oron ser vi inga signifikanta skillnader mellan grupperna.  Det avgörande har alltså inte varit 

hur mycket man själv står att förlora ekonomiskt. Istället visar denna studie på möjligheten att det 

faktum att män generellt är mer riskbenägna än kvinnor skulle kunna vara en tänkbar förklaring till 

valet att agera i finanskrisen. 
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De agerande upplever att finanskrisen är ett större hot mot samhällsekonomin, sett i alla perspektiv 

från den egna ekonomin till den globala. Man oroar sig något mer för den nordamerikanska och 

europeiska ekonomin än för Sveriges ekonomi och den egna privata situationen. De svarande anser 

att det är den Nordamerikanska subprimekrisen som gett upphov till 2008 års finanskris, men även 

att svenska bankers dåliga investeringar i Ryssland och Baltikum samt att rykten och spekulationer 

har varit bidragande orsaker. I de öppna kommentarerna kan utläsas en viss frustration med det 

rådande finansiella systemet där bonusar och dålig reglering uppfattas som faktorer som ytterligare 

förvärrar krisen.  

De som agerat har också i större utsträckning än den icke-agerande gruppen hållit sig informerade 

via en mängd olika kanaler. Endast kvällstidningar anges i större omfattning som källa av den grupp 

som inte vidtagit åtgärd. Ser man till vilka informationskällor de två grupperna uppger påverkar deras 

beslut, använder de som utfört en åtgärd de flesta nyhetskällor - i större utsträckning än de som inte 

utfört någon handling . Tittar vi särskilt på kvällspressen ser vi att det är den nyhetskanal där den 

uppgivna skillnaden i upplevelse av påverkan på besluten är minst mellan grupperna. Kvällspressen 

uppfattas inte av någon grupp som en viktig informationskälla. 

De som utfört en handling tror att även andra gjort detta och att dessa andra också kände oro. De 

som inte utförde en handling har motsvarande tro i en något mindre omfattning. Resultaten visar 

också att de som agerat i högre utsträckning anser att det är viktigt att vara uppdaterad om 

finansiella frågor på en samhällsnivå. Båda grupperna anser i samma omfattning att andra personer 

har för lite kunskap om samhällsekonomi för att kunna fatta bra beslut. 

Analys och frågor för framtida studier 

Vi har sett att det finns tydliga skillnader mellan grupperna. Med anledning av den debatt som förts 

bland såväl forskare som aktörer med olika nationella och internationella uppdrag om behovet av 

finansiell folkbildning är det på sin plats att lämna några kommentarer. 

Också bilden av mediekonsumtionen ska ställas i relation till helhetsbilden av att den grupp som 

vidtog åtgärd innehöll fler män, fler utbildade, fler med förmögenhet över 450 000 och färre i 

glesbygd. Sammantaget ger studien bilden av en agerande kompetent grupp medan det i den stora 

gruppen individer som valde att inte agera finns individer som utgör den grupp som beskrivs i 

diskussioner om behovet av finansiell folkbildning. 

Eftersom vi inte kan säga någonting om vilken strategi – att agera eller att inte agera – som varit 

mest framgångsrik sett i ett ekonomiskt perspektiv kan vi bara spekulera kring vilka effekter de olika 

åtgärder som vidtagits – också valet att inte vidta en åtgärd - har haft på de enskildas ekonomi. 

Eftersom tidigare forskning visat på olika tankefel (bias) som kan ha betydelse vid ekonomiska beslut 

bör vi fundera över hur dessa kan ha spelat in som möjliga förklaringar till varför denna grupp valt att 

agera i större utsträckning. 

Forskning har visat att män är mer riskbenägna än kvinnor. De är också mer säkra på sig själva och 

sina beslut (overconfident) än kvinnor. Det är rimligt att detta skulle kunna vara en förklaring till de 

skillnader vi ser mellan grupperna. Vi har en överrepresentation av välutbildade män i den grupp som 

agerat. VI ser också att merparten av de åtgärder som vidtagits har handlat om att skydda egna 

investeringar eller i några fall göra nya investeringar. Av de som valt att agera i samband med krisen 
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är det tydligen bara en lite grupp som gjort detta i en uppfattning att allvarlig fara hotade det 

svenska samhället och att en systemkollaps var möjlig. 

Det är angeläget att ytterligare studera hur könstillhörighet påverkar krisperception och handling i 

finansiella kriser. Föreliggande studie visar att det är troligt att detta skulle kunna vara en förklaring 

till skillnader mellan grupperna. Rika och välutbildade män i storstad har större tilltro till sin förmåga 

än övriga grupper. Kanske kan en förklaring till att denna grupp valt att agera vara en övertro på den 

egna förmåga kopplad till könstillhörighet. Kanske handlar det istället om möjligheten att agera – 

bara den som har en förmögenhet kan flytta denna. Eller om utbildning och finansiell kunskap. 

Eftersom ingen enskild variabel förklarar valet att agera eller inte får vi här nöja oss med att 

konstatera att alla dessa har effekter på valet att handla eller inte. Här finns alltså flera argument för 

att ytterligare undersöka dessa samband och också att förtydliga begreppet finansiell folkbildning. 

Vi ser vid denna och andra samhällsomfattande kriser hur åtgärder av olika slag vidtas på 

samhällsnivå i syfte att lugna befolkningen och stävja eventuell okontrollerad inhemsk eskalering av 

det oroliga läget. Vid finanskrisen 2008 ingrep samhällsinstitutioner som regeringen, Riksbanken och 

Finansinspektioner på olika sätt. Medierna skildrade inte bara den globala finanskrisen och oron för 

hur denna kunde drabba de svenska bankerna utan också de olika åtgärder som vidtogs av 

myndigheterna. Även dessa – skildringen av myndigheternas ingripande - bidrog till att understryka 

allvaret i situationen och kan på samma gång ha fungerat både lugnande och ytterligare oroande. 

Myndigheter agerar ofta massivt och tydligt vid en samhällskris samtidigt som kunskaperna om hur 

människor uppfattar krisen och krisinformationen samt hur de faktiskt väljer att agera är bristande. 

Det finns anledning att utöka antalet framtida studier kring kopplingen mellan individers upplevelse 

av risk och faktiska handlande i en kris. Särskilt angeläget är detta vid finansiella kriser, då 

kunskaperna om konsumentupplevelser och handlande här är små. 

Nordamerikanska studier har visat att vita män har en lägre riskperception än grupper av män med 

annan etnisk bakgrund när det gäller risker som genmodifierade organismer (GMO), 

klimatförändringar eller kärnkraft (Flynn et al., 1994; Finucane et al. 2000). I denna studie, som 

behandlar ekonomiska risker, ser vi en motsatt tendens.  Den grupp som valt att agerat, med en 

överrepresentation av svenska, välsituerade män i storstad, har gjort så för att inte riskera att 

drabbas av finanskrisens konsekvenser. Vi finner alltså en skillnad i riskperceptionen av olika typer av 

risker och tror att det är angeläget att ytterligare studera hur just finansiella risker upplevs av 

medborgarna. 

Redovisad forskning visar att det viktigt att individer känner att de risker som samhället skapar kan 

kontrolleras och regleras på ett principiellt plan. Här kan vi jämföra med finanskrisen hösten 2008 då 

kommunikation om den utökade insättargarantin den 6 oktober gjordes i syfte att lugna 

medborgarna. Efter några dagar sjönk också det dagliga inflödet till Riksgälden.  Här kan ytterligare 

studier ge större klarhet i om det föreligger ett samband och i så fall vilket. 

Myndigheter och riskhanterare ser ofta tillit som ett svårhanterat begrepp i risksammanhang. 

Samtidigt vet vi att om en organisation har ett högt förtroende bland allmänheten kommer denna 

organisation ha lättare att nå ut med sitt budskap om risker och också ha lättare att nå ut vid en kris. 

Det är intressant att fundera över hur det minskade förtroendet för bankerna, som beskrivits tidigare 

i rapporten genom hänvisning till bland annat Lennart Weibulls forskning, generellt har påverkat 
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bankernas möjligheter att kommunicera med sina kunder och med allmänheten i samband med 

finanskrisen. Och om det är rimligt att kommunikationen vid omfattande kriser i samhället ska gå via 

branschaktörer och medier. En möjlig tanke att lyfta i detta sammanhang är om kanske även 

finansiella kriser ska betraktas som samhällsrisker, vilket också skulle få effekter på myndigheter 

beredskap för egen bredare kommunikation. 
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