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Förord 

 

Denna studie har tagit oss tio hektiska veckor att skriva. Det har varit en tid av slit som har 

varit oerhört lärorikt och roligt.  Våra gränser har testats och vi har ständigt utvecklats både 

som individer samt kunskapsmässigt.  

Vi vill börja med att tacka varandra för ett gott samarbete som har resulterat i en god relation, 

den uppriktighet som vi har haft för varandra samt den energi och motivation som vi har givit 

varandra vid svåra tillfällen. Tillsammans har vi lyckats genomföra denna kandidatuppsats.  

Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Heléne Tjärnemo för all hjälp samt 

engagemang som hon har bidragit med under arbetets gång. Tack vare hennes kritiska 

förmåga har vi ständigt ifrågasatt våra resonemang för att förstärka kvaliteten i innehållet. Vi 

vill även tacka Annika Fjelkner för att ha granskat vårt arbete, både språkligt samt 

innehållsmässigt. Linda Johansson är också en person som vi vill tacka för att ha hjälpt oss att 

finna potentiella intervjupersoner. 

Utan intervjupersoner hade denna studie aldrig genomförts och har således varit en viktig 

resurs. Vi vill därmed tacka dem för att de tog sin tid åt att medverka i vår undersökning.  

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår familj och vänner för deras stöd under resans 

gång och deras uppmuntran. 
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Abstract 

 

The demand for interest-free banking services has increased in Sweden. This is mostly due to 

an increased number of immigrants that practices religious principles in their everyday lives. 

This has also resulted in more individuals choosing to avoid large loans and savings when it 

goes against their religion. One example is when individuals want to buy a house and, instead 

of investing by taking large loans from banks they are turning to friends and relatives.  

One of the most significant factors to why conventional banks don’t develop interest- free 

savings options is because of legal inferences. Historically, the traditional system of banking 

has existed for a very long time, resulting in an effective regulatory and supervisory body. 

Even if there are banks that concider the development of interest-free savings, a greater 

demand would be required for it to come about. 

The purpose of this thesis is to investigate how conventional banks relate to interest- free 

savings and the surroundings both in terms of how other banks and financial players, 

influence the banks. An abductive approach has been used along with hermeneutics as well as 

a qualitative method. The choice has landed on this to get a deeper understanding of an area 

that is not well explored. In order to fill the important gaps in the literature and to fill the 

purpose of this study, six interviews were performed. 

Findings from the study shows that banks have different ways of offering customers interest- 

free savings. However, they do not have a turnkey product without designing trough customer 

needs. While this study shows that banks are affected greatly by what other banks are 

developing and changing, it also affected by new regulations and laws from financial 

participants as FSA. The biggest impact on banks is that the work has been limited much 

more than it was before, which has led more employees working differently to be able to 

achieve the objectives they have.   

 

Keywords: Conventional banks, interest-free savings, demand, environmental, regulatory, 

Sweden  

 

 



   

 

 
 

Sammanfattning 

 

Efterfrågan på räntefria banktjänster har ökat i Sverige, vilket främst beror på den utvecklande 

invandringen som efterföljer religiösa principer i sitt vardagsliv. Detta har vidare resulterat i 

att allt fler individer i det svenska samhället väljer att avstå från stora lån samt sparande då det 

strider mot deras religion. Individer som således är i behov utav kapital, vänder sig istället till 

vänner samt släktingar för att exempelvis kunna ha möjlighet till att köpa en bostad.  

En av de mest väsentliga faktorerna till varför konventionella banker inte utvecklar räntefria 

sparalternativ är på grund av reglering samt lagstiftning. Historiskt sett har det traditionella 

systemet i bankerna funnits under en väldigt lång tid, vilket resulterar i en effektiv reglerings- 

samt tillsynsorgan. Bankerna anser även att en utveckling av räntefritt sparande kräver en 

efterfrågan som är större än vad den är i dagsläget.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konventionella banker förhåller sig till 

räntefritt sparande samt hur den yttre omgivningen, exempelvis andra banker samt finansiella 

aktörer, påverkar banken. En abduktiv ansats har använts tillsammans med en hermeneuistisk 

kunskapssyn, med en kvalitativ metod som genomsyrar uppsatsen. Intresset kring att utreda 

hur konventionella banker förhåller sig till räntefritt sparande har bland annat varit för att få 

en djupare förståelse för ett område som det inte har forskats mycket kring. En kvalitativ 

metod tillämpades i sin tur genom utförande av intervjuer bestående av sex intervjupersoner. 

Detta för att uppfylla syftet med studien. 

Studien har resulterat i att bankerna tillämpar olika strategier för att ha en möjlighet att 

erbjuda kunder räntefritt sparande. Det är på så sätt eftersom de inte har en samlad produkt 

där alla banktjänster ingår. Denna studie påvisar även att bankerna påverkas av förändringar 

samt produktutveckling i andra banker. Vidare påverkas de också av nya regleringar samt 

lagar från finansiella aktörer, som Finansinspektionen. Den förändring som har haft en tydlig 

påverkan på bankerna är att arbetet har begränsats väldigt mycket, vilket har medfört till att 

fler medarbetare arbetar utanför sina handlingsramar för att på så sätt kunna uppnå de mål 

som ställs på dem.  

Nyckelord: Konventionella banker, Räntefritt sparande, efterfrågan, yttre omgivningen, 

regleringar, Sverige 
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1. Introduktion 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för bakgrund, problematisering samt frågeställning 

och syfte kring det valda ämnet. Avslutningsvis kommer avgränsning samt disposition att 

presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Det svenska samhället har historiskt sett varit med om stora förändringar, inte minst vad 

gäller den stora andelen individer som har immigrerat till Sverige (Digilär, 2014).  

Immigrationen började redan under 1200- talet, dock ökade den då andra världskriget bröt ut, 

och ett flertal individer flydde till Sverige, så kallade krigsflyktingar (ibid). En annan orsak 

till den ökade invandringen är arbetsinvandringen, som Sverige efterfrågade mellan 1930-

1970- talet, då det rådde en stark ekonomisk tillväxt. Under 1980- talet började den stora 

flyktinginvandringen av personer från Libanon, Iran, Irak, Somalia, Eritrea samt Etiopien 

(ibid). Detta fortsatte och under 2000- talet blev irakier en stor flyktinggrupp som anlände till 

Sverige. Det var kriget 2003 i Irak som var den avgörande faktorn till den stora invandringen 

(ibid). Det svenska samhället har förändrats successivt, och i takt med att invandringen ökat 

från Mellanöstern har även antalet individer med muslimsk bakgrund i Sverige ökat (ibid).  

Den svenska befolkningen med muslimsk bakgrund tros omfatta upp till en miljon år 2030, 

vilket innebär att denna folkgrupp kommer att ha en större påverkan på det svenska samhället. 

Redan nu finns det en ökad efterfrågan på räntefria banktjänster, och den kan komma att öka 

ytterliggare (Waller & Buijsse, 2014). Efterfrågan beror på att denna invandrargrupp 

efterföljer religiösa principer i sitt vardagsliv som förbjuder ränta, då detta anses vara ocker 

inom Islam (Hassan & Lewis, 2007).  Dock har inte intiativ tagits till att utveckla specifika 

banktjänster (Waller, 2013). Enligt Waller (2013) anger omkring åttio procent av personer 

med muslimsk bakgrund att de väljer att avstå från räntebärande tjänster då de inte är 

anpassade efter deras levnadssätt, vilket följaktligen kan leda till en känsla av alienation 

(Folkpartiet, 2013). Östlund (2005) tillägger att ett resultat av att fler individer med muslimsk 

bakgrund har valt att avstå från stora lån samt sparande är att de är tvungna att vända sig till 

släktingar och vänner när de har behov av kapital till investeringar, exempelvis vid köp av en 

bostad.  

Dock har flera finansiella organisationer, såsom exempelvis försäkringsbolaget Folksam, på 

senare år börjat diskutera ett framtida införande av räntefria produkter. År 2003 inledde 
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Folksam ett samarbete med Sveriges Muslimska Råd (SMR) för att skapa ett koncept som kan 

erbjuda tjänster som inte strider mot Koranen. Ett annat exempel är JAK Medlemsbank som 

erbjuder lån exklusive ränta. Där kan kunden maximalt låna lika mycket som denne har 

placerat i banken. Istället för ränta samlar kunden sparpoäng, och ju fler sparpoäng desto 

lättare är det att låna en större summa kapital (JAK, 2014).  

Ränta är ett finansiellt verktyg som vanligen används för att beskriva värdet på kapital 

(alltomspara, 2013). Detta verktyg har i sin tur en central roll för bankerna i Sverige då de 

konventionella bankerna använder sig utav detta räntesystem dagligen (ibid). En 

konventionell bank är således en bank som tillämpar ett banksystem där ränta anses vara 

priset på krediter, såsom lån. Ju längre låneperiod desto högre blir summan som skall betalas 

tillbaka till banken (Rahman, 2007). Utlåning av kapital innebär en ständig kostnad och risk 

för banken, vilket förklarar användningen utav ränta. Räntan ser således annorlunda ut 

beroende på hur stor risken är, och är olika beorende på vilken form av lån som väljs, samt 

om det exempelvis rör sig om ett kortsiktigt lån eller ett långsiktigt lån (ibid). Räntan varierar 

även vid sparande, beroende på vilket sparalternativ man väljer samt vilka villkor som gäller 

(ibid). Om man inte vill spara med ränta finns det även andra alternativ, såsom 

aktieplaceringar, bankkonton, obligationer samt fondsparande (ibid), vilket är förknippat med 

risk. 

Denna studie avser att få en fördjupad förståelse kring samhällets påverkan på de svenska 

bankernas syn på räntefritt sparande. Intresset för ämnet har väckts av följande orsaker. Den 

första anledningen är de begränsningar som svenskar med muslimsk bakgrund möter genom 

att avstå från att spara samt låna kapital på grund av att de vill undvika räntan (Sköld, 2013). 

Den andra anledningen är bankernas intresse för vinstmaximering. Genom att inte introducera 

räntefria banktjänster riskerar den finansiella sektorna att gå miste om en potentiellt lönsam 

kundgrupp (Östlund, 2005). Eftersom det inte finns tidigare studier som berör specifikt 

räntefritt sparande, finns det en outforskad kunskapslucka som är värd att studera.  

1.2 Problematisering 

Det svenska samhället är uppbyggt på så sätt att ränta inte utesluts vid hantering av finansiellt 

kapital, där räntebärande lån samt räntebärande sparalternativ är vanligt förekommande 

(Waller, 2013). Det är inte vanligt med räntefria sparalternativ. Den ökade invandringen har 

lett till att efterfrågan på räntefria banktjänster ökat i Sverige (Waller, 2013). Konventionella 

banker har lyft fram frågan om att utveckla räntefria produkter samt tjänster, men inget beslut 
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har tagits. Detta kan bero på att regleringen är strikt, samt att bankerna inte anser att 

efterfrågan för räntefria tjänster är tillräckligt stor (Terfelt, 2008). 

 

Historiskt sett har det konventionella banksystemet funnits länge vilket har resulterat i ett 

effektivt reglerings- samt tillsynsorgan, Finansinspektionen (Lim, Tsiaplias & Chua, 2013). 

Då muslimska banktjänster inte ryms inom det konventionella banksystemet, så omfattas det 

sålunda inte av det gamla konventionella konceptet, vilket har inneburit att det ännu inte 

utvecklats reglerings- samt tillsynsmetoder i Sverige för att tillgodose räntefria banktjänster 

(Karbhari, mfl., 2004). Därav hindrar den rättsliga strukturen de konventionella bankerna från 

att införa räntefria banktjänster (Terfelt, 2008). Eftersom regleringen kring sparande inte är 

lika formellt utformat och strikt som vid lån, finns det en lucka som kan möjliggöra en 

utveckling av räntefritt sparande (ibid). Frågan är då varför bankerna ännu inte har utvecklat 

denna typ av banktjänst, trots en stor efterfrågan som har ökat årsvis. 

 

I en värld där alla, främst konventionella banker, följer likadana lagar, regler, principer samt 

normer är det svårt för den yttre omgivningen att föreställa sig en bank som utgår från en 

annorlunda organisatonsstruktur. Det konventionella banksystemet har, med undantag från 

den teknologiska delen, inte förändrat sig mycket i jämförelse med andra sektorer. Bankernas 

omvärld består av olika aktörer som också har en föreställning om hur en organisation skall se 

ut. Detta skapar förväntningar som bankerna förväntas leva upp till för att kunna säkerställa 

verksamhetens fortsatta överlevnad på lång sikt(ibid). Vad som således kan anses vara 

relevant är vilken påverkan den yttre omgivningen har på bankerna vad gäller räntefritt 

sparande, och hur regleringar påverkar bankerna i frågan om räntefritt sparande (Matthews & 

Thompson, 2008). 

 

En annan faktor som hindrar ett införande av räntefria banktjänster i Sverige är att majoriteten 

av professionella utbildningar tenderar att rikta sig mot ett konventionellt banksystem 

(Karbhari, m.fl., 2004). Det saknas utbildningar som berör räntefria banktjänster och räntefritt 

sparande. Detta är inte så förvånansvärt enligt Karbhari m.fl. (2004), eftersom det 

konventionella banksystemet är mer etablerat och det saknas kompetens kring räntefria 

banktjänster. Därför är det svårt för bankerna att införa ett system som skulle tillåta räntefria 

banktjänster parallellt med det konventionella banksystemet (ibid).  
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En tredje faktor är att bankerna och omgivande samhälle har svårt att föreställa sig ett 

alternativt banksystem. JAK Medlemsbank är den första räntefria bankverksamhet på den 

svenska marknaden. Genom att de verkar på marknaden kan andra banker uppmuntras till att 

utveckla räntefria tjänster (JAK, 2013).  En förändringsprocess är långvarig och kräver 

mycket arbete även under förutsättning att bankerna är villiga att införa sådana tjänster 

(Almgren, 2013). Räntefritt sparande å andra sidan är något som bankerna kan erbjuda när 

kunderna eftefrågar det. Det kan göras genom att erbjuda kunderna räntefria sparkonton, men 

också genom att placera sitt kapital på aktier, där man istället erhåller en avkastning som inte 

motstrider de religiösa principerna (Creutzer, 2013). Många forskare har kritiserat JAK 

Medlemsbank vad gäller de kostnader som påverkar medlemmarna för att kunna täcka 

administrativa kostnader. Forskarna har även kritiserat den risk som tillkommer vid beviljad 

kredit på JAK Medlemsbank. Dock är bankens lånekostnad avdragsgill enligt Skatteverket 

(ibid). En framtida utveckling av räntefria placeringar hade inneburit ett ökat kapital för 

banken samtidigt som räntekostnaderna har reducerats, eftersom bankerna får in ytterliggare 

kapital som de inte behöver betala ränta på (ibid). Påverkan från den yttre omgivningen, vad 

gäller regleringar men även efterfrågan av produkter och tjänster, har en betydelse för hur 

bankerna arbetar samt hur de går tillväga för att tillfredställa kundernas behov (Ahrne & 

Hedström, 1999).  

 

Ovanstående diskussion visar en möjlighet. Det finns en lucka i svensk lagstiftning gällande 

räntefritt sparande, som ökar möjligheterna för en utveckling av denna specifika tjänst. Detta 

eftersom regleringen för räntefritt sparande inte är lika strikt som vid lån. Denna möjlighet 

väcker således ett intresse av att få en fördjupad förståelse kring hur banker förhåller sig till 

räntefritt sparande, och hur den yttre omgivningen påverkar bankerna vad gäller räntefritt 

sparande.  

1.3 Frågeställning 
Utifrån den yttre omgivningens påverkan, hur förhåller sig svenska konventionella banker till 

räntefritt sparande? 

 

Ovanstående frågeställning berör vilken syn de svenska bankerna har på räntefritt sparande, 

samt hur olika aktörer (exempelvis kunder, offentliga myndigheter, övriga banker) i dess yttre 

omgivning påverkar de enskilda bankernas syn på räntefritt sparande, men även hur den yttre 
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omgivningen påverkar utvecklingen av räntefritt sparande som ett bankalternativ i 

konventionella banker i landet.   

1.4 Syftesformulering 
Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse kring hur konventionella banker 

förhåller sig till räntefritt sparande, samt hur bankerna påverkas av den yttre omgivningen vad 

gäller räntefritt sparande.  

1.5 Avgränsning 
Denna studie kommer att belysa hur bankerna förhåller sig till räntefritt sparande samt hur 

bankerna påverkas av den yttre omgivningen vad gäller räntefritt sparande. Undersökningen 

kommer främst att lyfta fram hur bankerna förhåller sig till denna specifika banktjänst, samt 

hur den yttre omgivningen har påverkat bankerna vad gäller förändringar i både lagstiftning 

samt andra likartade organisationer. Den empiriska undersökningen är avgränsad till att 

genomföra undersökningar på personer som arbetar på konventionella banker, som innehar en 

yrkesroll som antingen rådgivare eller kontorschef.  

Studien kommer endast att behandla räntefritt sparande samt hur den yttre omgivningen 

påverkar bankerna. Undersökningen kommer att utgå från bankernas perspektiv, där hänsyn 

tas till deras förhållning till den yttre omgivningens påverkan samt efterfrågan av specifika 

tjänster, som räntefritt sparande. 
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1.6 Disposition 
 

 

Kap. 1 

• I det första kapitlet redogörs för bakgrund, problematisering 
samt frågeställning och syfte kring det valda ämnet. 
Avslutningsvis presenteras avgränsning samt disposition. 

Kap. 2 

• I det andra kapitlet presenteras teorierna som ligger till grund 
för undersökningen samt vad tidigare forskning kring det 
valda ämnet har kommit fram till.   

Kap. 3 

• I det tredje kapitlet presenteras en redogörelse av 
kunskapssynen samt forskningsansatsen. Vidare motiveras 
valet mellan kvalitativ samt kvantitativ metod. Slutligen 
presenteras intervjuguiden.  

Kap. 4 

• I det fjärde kapitlet redogörs för empirin, där resultatet  
presenteras i tabeller, som har en förankring i den teoretiska 
referensramen. 

Kap. 5 

• I det femte kapitlet presenteras analysen som är en jämförelse 
med vad den empiriska parten har tagit fram. En jämförelse av 
svaren från intervjupersonerna där skillnader samt likheter 
skall tas fram mellan empirin samt teorin.  

Kap. 6 

• I det sjätte kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån den 
information som inhämtats. Avslutningsvis kommer studiens 
bidrag- och begräsningar  samt förslag till fortsatt forskning 
att lämnas.  
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitlet kommer valet av forskningsfilosofi att presenteras. Vidare kommer valet av 

forskningsansats att lyftas fram, samt val av teori som används i denna uppsats. Slutligen 

diskuteras studiens forskningsmetod. 

2.1 Forskningsfilosofi 

Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse kring hur banker förhåller sig till 

räntefritt sparande, samt hur bankerna påverkas av den yttre omgivningen vad gäller specifikt 

detta bankalternativ.  

Med tanke på studiens syfte, anses en hermeneutisk ansats som mest lämplig. Denna typ av 

filosofi beskriver mänskliga beteenden (Denscombe, 2009). Det som är viktigt att tänka på är 

att man inte bara utgår från de valda teorierna, då man tenderar att begränsa tolkningen av 

svenska bankers förhållningssätt till räntefritt sparande samt den yttre omgivningens påverkan 

på bankerna. Vi anser att denna typ av filosofi kommer att vara mest lämplig, då den tenderar 

att erbjuda större utrymme för tolkning av respondenternas svar.  

2.2 Forskningsstrategi 

Vår forskningsstrategi är av abduktiv karaktär. Abduktiv innebär både induktiv samt deduktiv 

forskningsstrategi, då den både tar hänsyn till verkligheten samt till teorier (Denscombe, 

2009). Det innebär att en uppfattning av verkligheten vad gäller det specifika ämnet, kan 

göras genom att ta del av tidigare teorier kring ämnet. Dock används inte dessa tidigare teorier 

för att kunna bekräfta studien, utan de används för att få inspiration för att sedan kunna bilda 

förståelse samt uppfattning om verkligheten (ibid). De delar som tas upp i den 

nyinstitutionella teorin skall därför vara ett hjälpmedel för att få en förståelse för hur svenska 

banker förhåller sig till räntefritt sparande, samt hur den yttre omgivningen kan påverka 

banker vad gäller denna specifika banktjänst. Genom att ta del av tidigare forskning kommer 

det bli enklare att finna information om hur bankers förhållningssätt ser ut till räntefritt 

sparande, samt hur den yttre omgivningen påverkar bankerna. Genom användning utav ett 

hermeneutiskt synsätt kommer abduktion att beskrivas som tolkningar av fakta som man 

redan har haft en viss förståelse för (Denscombe, 2009). För att enklast kunna besvara på 

frågan, behövs en viss förkunskap kring den nyinstitutionella teorin.  
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2.3 Forskningsmetod 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur banker förhåller sig till räntefritt sparande 

samt den yttre omgivningens påverkan, krävs det en undersökning för att få en större 

förståelse för hur bankerna förhåller sig till sådana situationer. Detta gör att det blir svårt att 

tillämpa en kvantitativ metod, och på så sätt är en kvalitativ metod mest relevant. Dock 

kommer inte resultatet från denna studie att bidra till en förklaring av hur bankerna agerar vid 

sådana situationer, utan syftet är att skapa en djupare förståelse. Användning av en kvalitativ 

undersökning genom intervjuer ger större utrymme för både förståelse samt tolkning 

(Denscombe, 2009). Då denna studie inte skall försöka hitta samband genom statistisk data 

samt kausalitet, är således kvantitativ metod inte relevant.  

2.4 Kunskapssyn 

 

Antaganden om hur en individ betraktar världen speglar valet av den forskningsfilosofi som 

genomsyrar denna studie. Dessa antaganden kommer att leda till den strategi som kommer att 

påverka ens val av forskningsfrågor, samt de metoder som anses relevanta (Statsvetenskapliga 

institutionen, 2010). Positivism är en filosofi som grundar sig på teori som redan existerar i 

utforskandet av den värld vi befinner oss i (Denscombe, 2009). Denna infallsvinkel leder till 

generalisering (Denscombe, 2009; Statsvetenskapliga institutionen, 2010). Hermeneutik är 

motsatsen till positivism och skall leda till förståelse, vilket följaktligen är subjektivt snarare 

än objektivt (Denscombe, 2009). 

Den filosofi som var mest relevant i denna studie var hermeneutik, eftersom en förståelse 

skapades kring hur bankerna förhåller sig till räntefritt sparande samt kring påverkan från den 

yttre omgivningen vad gäller räntefritt sparande. Då efterfrågan på räntefria tjänster har ökat, 

som tidigare nämnts, har ett intresse skapats för att undersöka hur bankerna arbetar för att 

kunna erbjuda denna specifika tjänst, samt om bankerna har planer för en framtida utveckling 

av denna banktjänst. Många forskare såsom Waller och  Buijsse (2014), Hassan & Lewis 

(2007) samt Lim, tsiaplias och Chua (2010) har studerat kring räntefria banktjänster och hur 

de förhåller sig till det konventionella banksystemet. Dock har ingen studie stötts på som 

belyser Sverige, samt hur svenska konventionella banker förhåller sig till räntefria 

sparalternativ. Därför syftar denna studie till att bidra med en djupare förståelse för hur 

konventionella banker i Sverige förhåller sig till räntefritt sparande, samt hur bankerna 
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förhåller sig till påverkan från den yttre omgivningen. Därmed kommer denna studie att bidra 

till en förståelse kring ett område som tidigare inte har belysts. 

2.5 Forskningsansats 

Inom vetenskapsteori kan man dela in de vetenskapliga metoderna i tre grupper; deduktion, 

induktion samt abduktion (Le Duc, 2011). Den deduktiva metoden utgår från en teoretisk 

framställning som sedan prövas mot ett empiriskt material (Alvehus, 2013). Den induktiva 

metoden utgår däremot från det empiriska materialet och därefter bygger samt dras slutsatser 

utifrån det, utan en teoretisk förförståelse (ibid). Den metod som ofta tillämpas är abduktion, 

som är en kombination av deduktion samt induktion, där man växlar mellan teoretisk och 

empirisk reflektion (ibid). 

Denna studie är utformad utifrån en abduktiv metod då den ansågs vara mest lämplig i denna 

undersökning eftersom att hänsyn togs till både teorier och verkligheten. Detta eftersom en 

förståelse skall skapas kring hur bankerna förhåller sig till räntefritt sparande samt hur 

bankerna förhåller sig till den yttre omgivningen. Enligt Denscombe (2009) kan en 

uppfattning av verkligheten skapas med hjälp av tidigare teorier kring det specifika ämnet. 

Ytterliggare en anledning till att abduktiv metod tillämpades var för att befintlig undersökning 

kring hur svenska banker förhåller sig till den yttre omgivningen fanns tillgängligt. Det fanns 

övergripande information kring räntefria tjänster tillgängligt, dock fanns det inte om räntefritt 

sparande. Därmed utgick vi från tidigare teorier kring hur påtryckningar från den yttre 

omgivningen kan påverka bankers vardag, för att i sin tur användas som hjälpmedel för att 

skapa en förståelse för hur svenska banker förhåller sig till räntefritt sparande, samt till hur 

den yttre omgivningen kan påverka bankerna.  

Inom vetenskapsteori finns det tre olika undersökningssyften, förberedande undersökning 

(explorativ), beskrivande undersökning (deskriptiv) samt förklarande undersökning 

(explanativ) (Sallnäs Ph.D., 2007). Den explorativa undersökningen besvarar frågan ”vad”, 

och är lämplig att tillämpa när man vill öka insikterna eller kännedomen kring ett 

problemområde eller fenomen (ibid). Den deskriptiva undersökningen å andra sidan besvarar 

frågan ”hur”, och är lämplig att tillämpa när syftet är att kategorisera, klassificera eller att 

beskriva egenskaper hos individer eller situationer (ibid). Slutligen besvarar den explanativa 

undersökningen på frågan ”varför”, och har syftet att förklara relationer mellan fenomen 

genom tester (ibid). 
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Denna uppsats utgick från ett deskriptivt undersökningssyfte då frågan vid denna 

undersökning var hur. Studien skall, med stöd av befintlig teori, besvara hur svenska banker 

förhåller sig till räntefritt sparande samt till den yttre omgivningens påverkan vad gäller den 

specifika banktjänsten.  

2.6 Kvantitativ- Kvalitativ 

Val av metod bestäms utifrån vilken verklighetsuppfattning samt vetenskapsteoretiska 

kunskapsansatser forskaren har (Gunnarsson, 2007). Det bestäms även utifrån vilka 

frågeställningar som forskaren intresserar sig för, hur data samlas in samt vilken slags data 

som skall samlas in (ibid). Vilka analysmetoder forskaren använder sig utav för att analysera 

erhållen data avgör även om det är av kvalitativ eller kvantitativ sort (ibid). En kvantitativ 

metod ger data som siffror, medan en kvalitativ metod å andra sidan genererar data som ord 

eller bilder (Denscombe, 2012). Den huvudsakliga datainsamlingstekniken vid kvantitativ 

undersökning är enkäter. Vid kvalitativa undersökningar tillämpas exempelvis visuella bilder, 

intervjuer samt videoklipp. Kvalitativ metod är den metod som bygger på ordens betydelse, 

för att skapa en förståelse som är subjektivt konstruerad, och tillämpas mestadels vid 

intervjuer (ibid). 

Den kvalitativa undersökningsmetoden genomsyrar denna studie eftersom det är, som tidigare 

nämnt, ett relativt nytt område som det inte har undersökts mycket kring tidigare. Dock finns 

det undersökningar kring räntefria banktjänster samt hur den yttre omgivningen kan påverka 

bankerna. Denna studie berör således samma område men med fokus på räntefria 

sparalternativ, för att skapa en djupare förståelse kring bankers förhållning till den yttre 

omgivningen samt till räntefritt sparande.  

Nackdelen med att tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod är att tolkningen kan bli för 

subjektiv, vilket kan göra den mindre representativ (Denscombe, 2012). Det som utmärktes 

vid undersökningens gång var att denna kvalitativa undersökningsmetod var tidskrävande, 

vilket i sin tur begränsade undersökningen. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras undersökningens teoretiska referensram. Sökandet av litteratur 

gjordes i områdena ränta, räntefritt sparande, yttre omgivningens påfrestningar samt 

regleringar. I detta kapitel presenteras teorierna som ligger till grund för undersökningen 

samt vad tidigare forskning kring det valda ämnet har kommit fram till.   

3.1 Studiens användning av den valda teorin 
Nyinstitutionell teori valdes då den lyfter fram hur institutioner påverkar och påverkas av  den 

yttre omgivningen. Då studiens syfte är att förklara hur konvenionella banker förhåller sig till 

räntefritt sparande samt den yttre omgivningens påverkan, fann vi en relevans då teorin tar 

upp hur institutioner påverkas av den yttre omgivningen. Den tar även upp hur institutioner 

påverkar varandra i olika mån. Banker är en institution som ingår i en finansiell institution, 

som i sin tur verkar på ett finansiellt organisatoriskt fält. Det organisatoriska fältet är i sin tur 

kopplat till den yttre omgivningen då olika aktörer inom fältet påverkar varandra. Denna teori 

skall användas i förhållande till all insamlad data, som utgör empirin, för att slutsatser samt 

skildringar skall kunna göras. 

3.2 Nyinstitutionell teori 
Det finns olika begrepp inom den nyinstitutionella teorin som inledningsvis bör tydliggöras, 

såsom institution, samhällets spelregler, institutionalisering, samhällets aktörer och kognitiv 

institution. Institution är ett begrepp som har flera betydelser och kan variera beroende på i 

vilket sammanhang man tillämpar det (Ahrne & Hedström, 1999). Enligt den svenska 

ordboken (1990) är en institution: [... 1 samhällelig inrättning för viss typ av tjänster eller 

uppdrag… 2 traditionell, etablerad inrättning eller sedvänja inom större grupp ofta inom ett 

samhälle.] (ibid, s.77). Det vill säga, samhällets organisering består av sociala, juridiska, 

ekonomiska samt politiska faktorer, där institutioner har en avgörande roll för denna 

organisering (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2001). Det tas inte endast hänsyn till 

lagstiftning utan även immateriella beståndsdelar, som kultur och normer ingår. Även 

nobelpristagaren Douglas North utgår från denna definition av en institution, och denna studie 

likaså (North, 1990).  

Institutioner är, enligt Nobelpristagaren Douglas North, samhällets spelregler och är ett 

resultat av medvetna samt omedvetna mänskliga aktiviteter (Ahrne & Hedström, 1999; North, 

1990). Av dessa aktiviteter skapas vissa sociala relationer samt handlingar som tas för givet, 

och benämns institutionalisering (Eriksson- Zetterquist, m.fl., 2006). Dessa spelregler 
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påverkar därefter samhällets aktörer (Ahrne & Hedström, 1999). Dessa aktörer består i sin tur 

utav individer eller organisationer (ibid), och ett exempel på en sådan organisation är banker 

som följer de utformade reglerna. 

Den nyinstitutionella teorin är en ganska ny teori, och är en vidareutveckling av den 

traditionella institutionella teorin (Meyer & Rowan, 1977). Tydliga skildringar som man 

stöter på mellan dessa två teorier är att, den nyinstitutionella teorin har som utgångspunkt att 

en organisation inte är en sluten helhet. En organisation är också beroende utav omvärlden 

(Eriksson- Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). Teorin tar hänsyn till hur en organisation 

påverkar den yttre omgivningen och hur det påverkas av den yttre omgivningen (ibid). Den 

fokuserar även på hur institutioner påverkar det formella handlandet inom organisationen 

(Meyer & Rowan, 1977). 

Då institutioner påverkas av det formella handlandet kan det innebära konflikter både inom 

som utom organisationen, och kan leda till en indirekt tvångsmässig utveckling samt 

förändring av den formella strukturen (Eriksson- Zetterquist, m.fl., 2006). Exempelvis har de 

svenska bankerna successivt börjat förändra sin verksamhet på grund av en ökad efterfrågan 

kring specifika banktjänster från den yttre omgivningen (Waller & Buijsse, 2014).  

En annan aspekt som kan innebära konflikter är individers handlande samt motivation. Detta  

är en konsekvens av de kulturella normer och sociala objekt som de lärt sig och är uppvuxna 

med (Eriksson-Zetterquist, m.fl., 2006). På så vis är en handling inte ständigt rationell, då det 

bygger på känslor samt antaganden som en människa innehar (ibid). Författarna menar att den 

nyinstitutionella teorin tar upp att individer inte påverkas av andra individers värderingar, 

kring vad som anses vara ett bra och effektivt utförande av arbetet, och därmed motiveras de 

inte av det (ibid). Snarare handlar det om att man följer de regler för hur en uppgift ”skall” 

utföras. Vid förbiseende av dessa normer eller då man väljer att bryta mot dessa normer, anses 

handlandet vara felaktigt (ibid).  

Organisationer kännetecknas av en homogen miljö och syftar till att skapa stabilitet (Eriksson- 

Zetterquist, m.fl., 2006). En homogen miljö innebär en omgivning som består utav 

organisationer och aktörer som verkar på liknande sätt (ibid). Författarna lyfter Powell och 

DiMaggios resonemang om att strävan efter stabilitet grundar sig på att människan vill 

reducera osäkerhet, och har ett behov av att skapa mönster i sättet man handlar på (ibid). 

Dessa mönster blir till hjälpmedel för att få en optimal lösning på den specifika uppgiften och 

för att undgå att lägga ner energi på orelevanta faktorer. Eriksson- Zetterquist, m.fl. (2006) 
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beskriver sociologen Philip Selznicks resonemang, att individens strävan efter mönster samt 

stabilitet, leder till institutionalisering. Ett resultat av detta är exempelvis att 

bankorganisationerna sätter ett ramverk av värderingar och normer som är fastlagda, trots 

förändring av teknik, personal samt av omvärlden (ibid).  

Diverse organisationers handlingsmönster institutionaliseras och har i många fall existerat 

längre än en människas livstid och i specifika fall följer dessa mönster även organisationen 

genom ett flertal generationer (Powell & DiMaggio, 1991). Detta ramverk samt tankesätt 

finns implementerat i en människas föreställningsram som ett naturligt handlande. Detta ingår 

i vår föreställningsvärld om hur en organisation ser ut, vilket benämns kognitiv institution, 

och är ett begrepp inom teorin som är konstruerat av professorerna John Meyer & Brian 

Rowan (Ahrne & Hedström, 1999; Meyer & Rowan, 1977). Dock är det institutionaliserade 

handlandet inte avgränsat till att omfatta värderingar samt normer, utan kan också vara en 

påverkan av lag eller föreskrift som råder i ett land, och skapar en medvetenhet (Eriksson- 

Zetterquist, m.fl., 2006).  

Den nyinstitutionella teorin handlar således om att organisationer, såsom banker, anpassar sig 

till institutionaliserade regler snarare än att kontrollera och samordna sina aktiviteter 

(Eriksson-Zetterquist, m.fl., 2006). Det som denna teori ifrågasätter är om den rationella samt 

formella strukturen är det bästa sättet att organisera företag och offentliga organisationers 

måluppfyllande (ibid). Den formella strukturen är inom ramen för alla planer om hur saker 

och ting skall utföras och även vilka mål som skall uppnås. Detta leder till aktiviteter i 

organisationen som anpassas till det formella synsättet. Eriksson-Zetterquist, m.fl. (2006) 

lyfter Meyer & Rowans argument om att den formella strukturen är något som människan tror 

sker i organisationer men som egentligen inte sker inom en organisation (ibid). 

Formell struktur är endast en plan på hur saker och ting skall gå tillväga men som man 

egentligen inte utfärdar i organisationen. Det finns nämligen en parallell skillnad mellan en 

formell struktur och det som utförs i organisationen. Detta i form av diskussioner, beslut samt 

handlingar (ibid). 

Inom teorin finns det begrepp som bryter ner teorin inom olika områden. Dessa begrepp är 

följande; organisatoriska fält, institutionell isomorfism, rationaliserade myter samt 

isärkopplade organisationsstrukturer (Ahrne & Hedström, 1999; Meyer & Rowan, 1977). 

Begreppen tydliggör sambandet mellan institutioner samt organisationer och skapar en 
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förståelse kring organisationsstrukturen, om hur en organisation är uppbyggd. Modellen 

nedan tydliggör hur de nämnda begreppen hänger ihop. 

 

  

Figur 3.1 Överblick Institutionell teorins centrala begrepp 

(Inspirerad av: Meyer & Rowan, Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony, 1977) 

3.2.2. Organisatoriska fält 

Organisationsfält beskrivs inom den nyinstitutionella teorin, som en omgivning som [… 

innefattar organisationer av olika form som tillhör samma segment av en marknad.] (Ahrne & 

Hedström, 1999, s.80). Således finns det finansiella fält som innefattar organisationer 

(Swedbank, Nordea, et cetera), konsumenter, producenter samt leverantörer med olika 

förutsättningar, men som trots olikheterna integrerar med varandra i någon mån. 

Författarna lyfter John Meyer och Richard Scotts resonemang som säger att institutionella fält 

kännetecknas av att de finansiella organisationernas produkter är svåra att mäta, både 

kvalitativt och kvantitativt (Ahrne & Hedström, 1999; Meyer & Rowan, 1977). Detta gäller 

serviceföretag som erbjuder diverse tjänster och de konkurrerar istället genom att utveckla sin 

förmåga att handskas med institutionella krav. Institutionella krav är i sin tur lagar och regler 

som institutioner inom det organisatoriska fältet har utformat (Meyer & Rowan, 1977). Vidare 
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lyfter författarna att legitimitet är det konkurrensmedel som säkrar överlevnadschanserna samt 

organisationens resurstillgångar, inom det organisatoriska fältet. Författarna betonar Walter 

Powell resonemang, för att bestyrka det ovannämnda (Ahrne & Hedström, 1999; Powell & 

DiMaggio, 1991).  

Enligt Paul DiMaggio påverkas de finansiella organisationerna av förändringar i strukturen 

inom deras organisationsfält och således inte av effekter från andra organisationer. Den 

nyinstitutionella teorin tydliggör att fokus inte ligger på den enskilda organisationen och dess 

yttre omgivning utan på de organisationer som verkar inom samma organisationsfält 

(Eriksson- Zetterquist, m.fl., 2006; Powell & DiMaggio, 1991).  

Inom det organisatoriska fältet pågår det ständigt en påverkan där organisationer både 

påverkar samt påverkas av fältet. Offentliga förvaltningar är ett institut som formar de flesta 

organisationsfälten. Genom att organisationerna tillhör dessa organisationsfält kan de få 

möjligheten att erhålla en legitimitet som säkrar deras fortsatta överlevnad (Eriksson-

Zetterquist, m.fl., 2006). Ett exempel på en offentlig förvaltning är Finansinspektionen. 

De regler som råder inom ett organisatoriskt fält är strukturerade av de dominerande 

organisationerna inom fältet (Eriksson- Zetterquist, m.fl., 2006). Detta innebär i sin tur att de 

även kan förhindra mindre organisationer från att inträda i detta fält, exempelvis genom 

patent. De mindre organisationerna agerar ofta efter de större organisationerna och därför 

påverkas de även av dem. På grund av detta låter de bli att göra stora förändringar i sin 

organisation och endast följer med i strömmen. Detta är en bakomliggande förklaring till 

varför organisationer tenderar att efterlikna varandra och inte handlar på egen hand, den så 

kallade homogeniseringsprocessen (ibid). Nedan illustreras en modell över ovannämnda 

organisatoriska fält. 
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Figur 3.2 Organisatoriskt fält 

(Inspirerad av: Ahrne & Hedström, Organisationer och samhälle; Analytiska perspektiv, 1999) 

3.2.3. Institutionell isomorfism 

”Meyers och Rowans institutionella isomorfism innebär att organisationers strukturer 

reflekterar de kognitiva spelregler som definieras av den socialt konstruerade verkligheten.” 

(Ahrne & Hedström, 1999, s. 82)  

Med det ovannämnda citatet menar författarna att institutioner skapas samt påverkas av ett 

flertal aktörer, där staterna är de mest synliga och effektiva. (Ahrne & Hedström, 1999). Detta 

påverkas således också av andra organisationers agerande, såsom samhällets 

utbildningssystem samt organisationskonsulter (ibid).  

Detta resulterar i en homogen miljö inom de organisatioriska fälten. Organisationer inom ett 

organisatioriskt fält tenderar att efterlikna varandra och den nuvarande nyinstitutionella teorin 

lyfter fram tre drivkrafter bakom denna likformighet; tvingande isomorfism, mimetisk 

isomorfism samt normativ isomorfism (Powell & DiMaggio, 1991). 

Enligt Powell och DiMaggio (1991) är tvingande/koerciv isomorfism en process som skapar 

likformighet genom att en dominerande aktör inom ett organisatioriskt fält utformar 

regleringar som organisationerna blir tvungna att följa. 

Denna dominerande aktör kommer i första hand från politisk påverkan såsom en stat, varav 

reglerna är lagar, föreskrifter eller förordningar. Dessa lagstiftningar är tvingande och 

påverkar i sin tur organisationernas handlingsramar. Som en konsekvens av detta påverkas 
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den ekonomiska och politiska karaktären i samhället och leder till en formell samt strukturell 

likformighet (Powell & DiMaggio, 1991). 

Mimetisk isomorfism är en annan process som skapar likformighet genom att organisationerna 

imiterar andra organisationer som upplevs som framgångsrika (Ahrne & Hedström, 1999; 

Powell & DiMaggio, 1991). Det innebär att de framgångsrika organisationerna förenklar 

arbetet för medarbetarna, genom att deras idéer blir modeller eller mallar som sedan sprids 

(Powell & DiMaggio, 1991). De kan antingen spridas direkt genom konsultfirmor samt 

branschorganisationer, eller indirekt genom omflyttning av personal (ibid). 

Avslutningsvis är normativ isomorfism en social process som skapar likformighet genom 

samhällets professionalisering (Powell & DiMaggio, 1991). Detta genom att organisationer 

inom samma institutionella fält exempelvis anställer personer med samma 

utbildningsbakgrund (ibid).  

Inom det finansiella organisationsfältet anställer man främst personer med en finansiell 

utbildningsbakgrund som innehar liknande normsystem, samt idéer om vad som kännetecknar 

en god organisation (Powell & Dimaggio, 1991). På så vis blir organisationerna mer lika 

eftersom utbildningen är enhetlig och idéerna samt normerna som personerna bär med sig 

används på arbetsplatserna (Eriksson- Zetterquist, m.fl., 2006). Nedan illustreras en 

tydliggörande bild av en modell på hur institutionell isomorfism kan se ut. 
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Figur 3.3 Institutionell isomorphism 

(Inspirerad av: Ahrne & Hedström, Organisationer och samhälle; Analytiska perspektiv, 1999) 

3.2.4. Rationaliserade myter 

Ahrne och Hedström lyfter Meyer och Rowans upptäckt att de organisatoriska förändringarna 

oftast bygger på rationaliserade myter om vad som är effektivt, snarare än på 

förutsättningslösa utvärderingar av vad som faktiskt är effektivt (Ahrne & Hedström, 1999; 

Meyer & Rowan, 1977). Vidare beskriver de att dessa myter är institutionaliserade och ingår i 

en individs föreställningsvärld om hur organisationer bör se ut och är ett exempel på kognitiva 

institutioner (ibid). Kognitiva institutioner kan beskrivas som idéer samt föreställningar för 

organisationer och övriga samhällsaktörer som är självklara, eftersträvande och gemensamma 

(Meyer & Rowan, 1977). I Ahrne och Hedströms bok lyfter de fram Meyer och Scotts 

iakttagelse att aktörerna påverkas på ett omedvetet plan. Denna påverkan sker eftersom de är 

givna förutsättningarna både för företrädarna i organisationen och för samhällets individer i 

stort (Ahrne & Hedström, 1999; Meyer & Scott, 1983). Då kognitiva institutioners omedvetna 

påverkan framhäver individers begränsade förnuft, har det en påverkan på hur organisationer 

utvecklas (Meyer & Scott, 1983). Det har även en påverkan på hur framgångsrika de är i att 

säkra resurser från den den omgivning de befinner sig i. Därmed påverkar det också dess 

förmåga till överlevnad, vilket är kopplat till legitimitet (ibid). 
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3.2.4 Isärkopplade organisationsstrukturer 

Isärkoppling innebär att man kopplar isär organisationens formella struktur från faktiska 

aktiviteter. Detta medför att organisationer kan hantera både extern och intern påverkan och i 

sin tur bli mer anpassningsbara (Meyer & Rowan, 1977). Genom den informella strukturen 

samordnar man medarbetarnas dagliga handlingar bakom formella befattningsbeskrivningar, 

policyer samt rutiner (ibid). Den formella strukturen förändras i takt med att normer eller 

lagar ändras, och är en beskrivning av hur organisationer uppvisar legitimitet. Detta är ett 

resultat av omvärldens påverkan, snarare än en avspegling av hur organisationen faktiskt 

fungerar (ibid). Isärkopplade organisationsstrukturer har beaktats då man har funnit ett glapp 

mellan den formella samt informella strukturen i en organisation (ibid). Nedan illustreras en 

modell över anpassning mellan formell samt informell struktur inom en organisation. 

     

                                    

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Figur 3.4 Isärkopplade organisationsstrukturer 

(Inspirerad av: Meyer & Rowan, Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony, 1977) 

3.3 Analysmodell 
Genom ovannämnda teoretiska begrepp har en analysmodell tagits fram för att analysera 

kring räntefritt sparande. Detta har som syfte att användas som stöd vid utformning av 

intervjuguiden.   



   

 

21 
 

Ämnet som skall beröras i denna uppsats är de konventionella bankernas förhållningssätt till 

räntefritt sparande, samt hur den yttre omgivningen påverkar dessa banker vad gäller räntefritt 

sparande. 

Den nyinstitutionella teorin är den övergripande teorin och utgångspunkten för 

undersökningen. Modellen har som syfte att tydliggöra kopplingen mellan isomorfism och 

den homogenitet som finns inom ett organisatoriskt fält. Vidare bygger studien på hur den 

yttre omgivningen påverkar bankerna, som i sin tur kan uppmuntra till förändringar inom 

verksamheterna, vilket även modellen tar upp. Nedan har en illustration av analysverktygen 

tagits fram kring de olika delarna och kopplingen mellan dem för att tydliggöra teorin. 

 

Figur 3.5. Modell som tydliggör begreppen som skall influera analysen och underlätta vid utformning av 

intervjuguide 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt för val av metoder som är väsentliga för 

denna undersökning. Följande kapitel inleds med en redogörelse av data, urval, kunskapssyn 

samt forskningsansats. Vidare motiveras valet mellan kvalitativ samt kvantitativ metod. 

Slutligen presenteras intervjuguiden.  

4.1 Datainsamlingsteknik  

Datainsamlingstekniken som vi valde att använda i denna studie var intervjuer. Vi ansåg att 

den var mest lämplig då syftet var att skapa en djupare förståelse kring hur svenska banker 

förhåller sig till räntefritt sparande, samt till den yttre omgivningens påverkan vad gäller 

räntefritt sparande. Genom användning av personliga intervjuer, gav det möjligheten till 

djupare information samt tankar och ideér kring ämnet.  

Fördelen med personliga intervjuer var att intervjuaren hade kontroll över situationen.  Vidare 

var fördelen att missuppfattningar reducerades genom möjligheten till att förtydliga frågorna 

som ställdes. Det fanns även en chans till att ställa mer komplexa frågor för att få en djupare 

förståelse som sedan följdes upp. Dock var nackdelen med denna teknik att det uppstod en 

stor risk för en intervjuareffekt. Det innebär att intervjuaren påverkar respondenten genom sitt 

kroppsspråk och uppträdande, vilket omedvetet styr svaren i den riktning som intervjuaren 

vill uppnå. 

Genom att tillämpa kvalitativa intervjuer, bidrar man till ett ökat informationsvärde. Vidare 

kan det ökade informatiosvärdet fylla i de kunskapsgap som uppstår i nuläget då djupare 

uppfattningar studeras. 

Denna metod var den vi ansåg var bäst, då vi erhöll en kunskapsrik information som berikade 

innehållet i denna studie. Dock lade vi märke till att vissa intervjupersoner inte kunde besvara 

frågorna utförligt, vilket minskade informationsvärdet. Detta berodde främst på mindre 

erfarenhet inom området. Den kvalitativa metoden har reducerat risken för missförstånd, 

eftersom det fanns en möjlighet till ytterliggare förklaringar. Dock har denna metod varit 

arbetskrävande samt tidskrävande, vilket vi varit tvungna att beakta vid utfärdandet av 

intervjuguiden.  
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4.2 Primär och Sekundärdata 

Man brukar skilja på primärdata samt sekundärdata. Primärdata är empiriskt material som har 

skapats specifikt för den undersökning som tillämpas. Vidare är sekundärdata empiriskt 

material som skapats för en annan undersökning. Dock går sekundärdata att applicera i den 

aktuella undersökningen (Alvehus, 2013). Skillnaden mellan dessa två termer rör alltså frågan 

om vem som har samlat in ett material, samt för vilket syfte de har samlat in detta material 

(ibid). 

Denna undersökning har baserats på primärdata då ingen tidigare data har varit tillgängligt. 

Datainsamlingen har följaktligen skett via personliga intervjuer av en semistrukturerad 

karaktär med personer som arbetar på konventionella banker. Detta har avslutningsvis bidragit 

till att slutsatser har kunnat dras.  

4.3 Urval 

Tidigare forskning kring räntefritt sparande finns inte, dock finns det om hur den yttre 

omgivningen kan påverka bankernas vardag (Bråmå & Andersson, 2008). Forskarna utgår 

från kundernas perspektiv, vilket inte denna studie har gjort. Denna studie har utgått från 

bankerna, ur ett bankperspektiv, vilket har resulterat i att en undersökning har skapats kring 

hur bankerna förhåller sig till räntefritt sparande samt vid påverkan av den yttre omgivningen. 

Detta val har tagits fram då efterfrågan av räntefritt sparande är stor, med ett utbud som är 

litet, vilket dels kan bero på den yttre omgivningen. 

De kriterium som det har tagits hänsyn till för urvalet var att bankerna skulle vara verksamma 

i Skåne samt Blekinge. Det skulle vara en relativt stor bank som exempelvis Swedbank, samt 

att intervjupersonerna i undersökningen skulle arbeta som rådgivare eller som kontorschef. 

Detta då fokus låg på att studera hur bankerna påverkas av den yttre omgivningen samt hur de 

förhåller sig till räntefritt sparande, då en efterfrågan av dessa specifika tjänster urskiljs.  

Genom användning av strategiska urval utifrån ett typiskt urval, kunde intervjuer genomföras 

med individer som hade de egenskaper som denna forskning ställde krav på. Sex personer 

deltog i intervjuerna, varav två arbetade som bankchefer och de resterande arbetade som 

bankrådgivare. En bakomliggande orsak till valet av intervjupersoner med olika yrkesroller 

var för att få en djupare försåelse av personer med olika erfarenheter.  



   

 

24 
 

En nackdel som uppmärksammades var att de intervjupersoner som arbetade längst på den 

aktuella banken hade mer information kring den specifika frågan. De kunde också bestyrka 

om banken hade framtida planer på en vidareutveckling av räntefritt sparande. De som inte 

hade arbetat under en längre period hade inte lika mycket information, vilket man tydligt lade 

märke till då datan analyserades.  

4.4 Trovärdighet 

För att ha möjlighet till en uppnådd trovärdighet i en undersökning, krävs det främst av 

forskaren att försöka visa på att resultatet, framtaget från den genomförda undersökningen, 

påvisar ”riktiga” resultat. För att det skall kunna uppnås vid denna undersökning, skall en 

bedömning av validitet samt reliabilitet göras (Healy & Perry, 2000). Validitet tar upp hur 

precisionen samt noggrannheten är vid hänvisning till intagandet av specifik data. Det handlar 

även om hur lämpligt datan är i förhållande till forskningsfrågan. Reliabilitet avser att det 

forskaren mäter, görs på ett tillförlitligt sätt. Reliabiliteten av undersökningen kan således 

påverkas av kontexteffekten samt intervjuareffekten. Kontexteffekten beskriver insamlingen 

av information samt hur det kan ha en påverkan på resultatet (ibid). Utöver det finns också en 

annan effekt på reliabilitet, nämligen intervjuareffekten. Den beskriver hur intervjupersonen 

påverkas av intervjuarens tal, utseende samt kroppsspråk, som vidare påverkar utfallet av 

resultatet (ibid). Då personliga intervjuer utfördes, var risken för kontexteffekten och 

intervjuareffekten stor. För att minska på intervjuareffekten så försökte vi vara objektiva vid 

utförande av intervjuerna för att resultatet skulle påverkas i minsta mån.  

Vid undersökningen har litteratur, vetenskapliga artiklar samt intervjuer använts, för att öka 

trovärdigheten i studien och för att enklare åtskilja uppmärksammade problem. Först 

användes litteratur för att bygga upp en bild av hur undersökningen skulle gå till, samt vilka 

strategier som skulle tillämpas med hänsyn till forskningsfrågan. Även vetenskapliga artiklar 

och andra elektroniska källor har använts som grund i problembakgrunden, 

problematiseringen samt teoridelen. 

Ett problem som uppkommer i samband med intervjuer är att trovärdigheten inte är lika hög 

som vid andra metoder. Detta på grund av att subjektivitet uppkommer, vilket följaktligen 

innebär att forskaren blir subjektiv vid tolkning av svaren från intervjupersonerna (ibid). För 

att kunna förebygga dessa effekter samt problem som kan uppstå, har hänsyn tagits till 
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engagemang samt objektivitet vid utförande av intervjuerna. Respektive intervju ägde rum på 

respektive intervjupersons arbetsplats och datum för intervju fastlades i förväg.  

4.5 Intervjuform 

Vid val av en lämplig intervjuform finns flera väsentliga aspekter som det skall tas hänsyn till. 

Det skall tas hänsyn till om det skall vara semistrukturerade intervjuer, ostrukturerade 

intervjuer eller om det skall vara fokusgrupper eller gruppintervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer är en blandning mellan strukturerade intervjuer samt öppna intervjuer (Denscombe, 

2012). Undersökningen i denna studie har baserats på semistrukturerade intervjuer, där 

färdiglistade frågor har framställts. Dock har detta kombinerats med flexibilitet, där utrymme 

för vidareutveckling av tankar och svar från intervjupersonerna har erhållits (ibid).  

I denna undersökning har intervjupersonerna varit anonyma, vilket innebär att de istället har 

benämnts efter det yrke de har. Vidare har de intervjupersoner som har en liknande befattning 

benämnts med en siffra för att tydliggöra vem det har refererats till. Vidare har romerska 

siffror använts för att kunna benämna den bank som intervjupersonerna arbetar på.  

Vid tillämpning av semistrukturerade intervjuer är personlig intervju en vanlig sort. Det är 

enkelt att arrangera en personlig intervju, då man tar hänsyn till intervjuarens samt 

intervjupersonens tid (ibid). En annan fördel är att lokalisering av specifika idéer blir enklare 

för intervjuaren att fånga upp. Det är anledningen till varför valet landade på specifikt 

personliga intervjuer. Vidare är personliga intervjuer också enkla att kontrollera, samt att 

användning av bandinspelning underlättar för intervjuaren vid dokumentering och 

transkribering (ibid). Dock kan bandinspelning även innebära nackdelar, då det anses vara 

väldigt tidskrävande och kan ha en negativ effekt på åsikter samt synpunkter som 

tillgängliggjorts för intervjuaren (ibid). Men eftersom fördelarna med personliga intervjuer är 

fler än nackdelarna, har valet landat på denna typ av intervjuform, genom enskilda intervjuer. 

Undersökningen presenterades för intervjupersonen och syftet med studien presenterades 

innan intervjun påbörjades. Därefter introducerades en genomgång kring dispositionen av 

intervjun och hur frågorna var uppbyggda. En prioritering har varit att försöka vara så 

objektiva som möjligt, för att sedan kunna analysera och diskutera kring intervjupersonernas 

tankar samt synpunkter. Alla intervjuer spelades in för att reducera risken för egna subjektiva 

bedömningar. Detta förstärkte i sin tur tillförlitligheten. Intervjuerna pågick i ungefär en 

timme och intervjupersonerna fick möjlighet att svara på följdfrågor under tiden. Under en 
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intervju stöttes det på tekniska problem med bandinspelningen, då den stängdes av. Detta 

resulterade i att vi gick miste om information, vilket således är en negativ effekt vid 

användning av bandinspelning. 

4.6 intervjuguide 
En intervjuguide består av teman eller frågor som vid senare tillfälle skall tas upp vid en 

intervju. För att på bästa sätt få intervjupersonen att slappna av och känna sig bekväm, krävs 

det en inledande fas i intervjun som består utav enkla frågor. Därefter tar man upp frågor 

kring det specifika ämnet som skall undersökas (Dalen, 2008). Denna intervjuguide (se bilaga 

1) består av intervjufrågor som är utformade till banksektorn och strukturerade i siffermässig 

ordning. Den första delen består av inledande frågor som ställs kring intervjupersonen, och 

syftar till att ”värma upp” intervjupersonen inför kommande frågor. Sedan tas generella frågor 

upp inom olika ämnen som berör den nyinstitutionella teorin.  

 

I den första delen av intervjuguiden ställdes inledande frågor kring intervjupersonens år på 

arbetsplatsen, vilka arbetsuppgifter samt vilken utbildningsbakgrund intervjupersonen har.   

Lite information om dig själv 

1. Hur länge har du arbetat på denna bank? 

2. Vad har du för arbetsuppgifter? 

3. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Nästa del av intervjuguiden består av mer informationsrika frågor kring rutiner regler samt 

normer i den bank som intervjupersonen arbetar på. Denna del har en förankring i den 

nyinstitutionella teorin där det tas upp hur banker förhåller sig till den yttre omgivningen, för 

att tydliggöra hur arbetet går till på banken samt hur banken förhåller sig till räntefritt 

sparande.  

Organisatoriska fält 

4. Sker det någon diskussion inom banken eller mellan olika banker rörande 

utvecklingen av exempelvis räntefria sparalternativ? 

5. Vad anser du är den viktigaste källan för Er banks överlevnad? 

6. Kan du beskriva hur Er bank har förändrats med åren i takt med nya regleringar och 

andra föränderliga situationer i omvärlden.  
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7. Som vi har förstått det finns det banker som erbjuder räntefria banktjänster, 

exempelvis JAK-banken, är du bekant med denna bank?Hur förhåller ni er inom xx-

banken till denna typ av nischbanker? 

Den tredje delen av intervjuguiden berör institutionell isomorfism, där bland annat regleringar 

tas upp, samt generellt kring räntefria tjänster. Här kommer även frågor att tas upp kring hur 

banken har förändrats i takt med att den yttre omgivningen har förändrats.   

Institutionell isomorfism 

8. Om en kund frågar efter räntefria banktjänster, exempelvis sparande eller lån, vilken 

möjlighet har du och din bank att tillgodose kundens önskemål? 

9. Har du någon gång fått förfrågan om räntefria banktjänster från någon kund? 

10. Tycker du att regleringar samt lagar begränsar mycket vad gäller arbetet på banken? 

Ge gärna exempel på vilka begränsningar ni stött på.  

11. Vilket utrymme finns det till kundanpassning utifrån kundens önskemål?  

12. Vilka möjligheter ser man med räntefritt sparande?  

Vidare ställs det frågor kring olika samhällsfaktorer som sedan, utifrån den nyinstitutionella 

teorin, kommer att diskuteras samt analyseras. Här skall frågorna generellt svara på hur 

banken arbetar med kunderna samt hur banken förhåller sig till nischbanker, som exempelvis 

JAK Medlemsbank.  

Rationaliserade myter 

13. Skulle du vilja berätta hur det går till när du möter en kund för att diskutera sparande 

och/eller lån? Ge gärna ett konkret exempel utifrån en typisk situation. 

Den sista delen av intervjuguiden behandlar den formella samt informella strukturen i banken, 

samt om det uppstår någon skillnad mellan dessa två. Dessa två begrepp behandlas i den 

nyinstitutionella teorin, som vid ett senare tillfälle skall analyseras.  

Isärkopplade organisationsstrukturer 

14. Kan du beskriva hur Er banks arbetsstruktur ser ut vad gäller det dagliga arbetet, hur 

arbetet skall utföras samt vilka mål som skall uppnås?  
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15. Finns det en parallell skillnad mellan arbetsstrukturen samt det som utförs i 

organisationen i form av diskussioner, beslut samt handlingar? Ge gärna exempel på 

skillnader.  

4.7 Etiska beaktanden  

Alla artiklar som har tillämpats i denna studie består av primärkällor. Vid användning av 

sekundärkällor kan missförstånd uppstå, då texten tolkas från en annan författare 

(Vetenskapsrådet, 2002). De artiklar som har influerat denna studie har varit på engelska. 

 Fyra etiska krav tas upp när forskning kring specifikt samhällskunskap görs. De fyra kraven 

är; nyttjandekrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt informationskrav (ibid).  

Nyttjandekravet behandlades genom att det material som erhölls endast tillämpades i denna 

undersökning. Samtyckeskravet togs det hänsyn till då det betonades för intervjupersonerna att 

deltagandet vid denna undersökning var frivillig (ibid). Konfidentialitetskravet användes på så 

sätt att bara vi hade tillgång till innehållet som inhämtades med hjälp av intervjuerna. Namnen 

på intervjupersonerna antecknades i ett dokument som inte kommer att tas fram vid denna 

studie. Informationskravet behandlades genom att syftet med uppsatsen presenterade för 

intervjupersonerna innan intervjuerna påbörjades.  
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5. Empiri 

I Följande kapitel presenteras empirin från undersökningarna som utförts på sex storbanker. 

Resultatet från intervjupersonerna delas in i tabeller som är uppdelade efter organisatoriska 

fält, institutionell isomorfism, rationaliserade myter samt isärkopplade 

organisationsstrukturer. 

5.1 Kort sammanställning av intervjupersonerna  

Varje intervjuperson presenteras kort i tabellen nedan. Intervjupersonerna anonymiseras och 

kallas för; Kontorschef Beta, Företagsmarknadschef Delta, Rådgivare1 Alpha, Rådgivare2 

Alpha, Rådgivare3 Alpha och Rådgivare4 Beta. Företagen är verksamma inom samma 

bransch, nämligen banksektorn. Vidare har romerska benämningar använts vid beteckning av 

de olika bankerna, för att tydligt kunna urskilja dem samt tydliggöra vilken bank som det rör 

sig om. 

TABELL 1. En tabell över bakgrundsinformation av intervjupersonerna. 

Befattningshavare När började du arbeta? Arbetsuppgifter 

Kontorschef Beta Började arbeta för 26 år 

sedan på denna bank. 

Kontorschef för nya medarbetare, samt följer upp 

deras arbete. Sätter mål, och följa upp mål.  

Företagsmarknadschef 

Delta 

Började arbeta för ett och 

ett halvt år sedan på 

denna bank.  

Chef över medarbetarna, delar ut mål och följer upp 

deras arbete.  

Rådgivare1 Alpha Började arbeta för ett år 

sedan på denna bank. 

Rådgivning samt hjälpa kunder med deras ärenden. 

Rådgivare2 Alpha Började arbeta för fyra 

månader sedan på denna 

bank. 

Rådgivning samt besvarar alla möjliga frågor.  

Rådgivare3 Alpha Började arbeta för ett år 

sedan på denna bank. 

Rådgivning samt hjälpa kunder med ärenden. 

Rådgivare4 Beta Började arbeta för tre år 

sedan på denna bank. 

Rådgivning samt ta hand om förfrågningar från 

kunder. 

5.2 Företagets organisatoriska fält 

Kontorschef Beta samt Rådgivare4 Beta anser att det viktigaste för bankens överlevnad är 

räntenettot samt provisionen på grund av räntans låga situation. Företagsmarknadschef Delta 

anser att det är den tekniska utvecklingen som är bankens största källa till överlevnad. Då 

tekniken förändras samt ständigt utvecklas, innebär det att utbudet av banktjänster blir 

effektivare samt smidigare för både kund samt rådgivare. Rådgivare1 Alpha, Rådgivare2 

Alpha, samt rådgivare3 Alpha beskriver att den viktigaste källan för deras bankers överlevnad 
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är kunderna, specifikt då vi talar om sparande. Dock anser Rådgivare1 Alpha att lån också är 

en källa till överlevnad för den bank hon arbetar på.  

Det finns en bank som utesluter ränta vid sparande samt lån. Denna bank är JAK 

Medlemsbank, vilket Kontorschef Beta, Företagsmarknadschef Delta och rådgivare4 Beta 

beskriver att de har hört talas om. De anser att denna bank inte är en konkurrent eftersom att 

utbudet inte är detsamma som på de banker som intervjupersonerna arbetar på. De anser dock 

att det är positivt med en sådan bank i samhället, då vissa kunder, som efterfrågar räntefria 

banktjänster, kan få detta behov tillfredsställt tack vare denna nischbank. Rådgivare1 Alpha, 

Rådgivare2 Alpha samt Rådgivare3 Alpha har däremot inte hört talas om JAK Medlemsbank. 

Vidare ser de ingen konkurrens med denna bank, på grund av den är av en mindre karaktär 

samt att utbudet av deras banktjänster inte är likadana.  

Till skillnad från nischbanker är de större bankerna mer reglerade. Kontorschef Beta, 

Rådgivare1 Alpha, Rådgivare3 Alpha samt rådgivare4 Beta anser att de förändringar som 

banken har fått genomgå beror på den strikta regleringen vad gäller säkerheten kring 

penningtvätt, rapportering, samt dokumentation av vad som sker på banken. Allt som 

rådgivaren och kunden kommer fram till skall nämligen dokumenteras. Dessa strikta 

regleringar är utformade av Finansinspektionen, som är den dominerande aktören inom det 

finansiella organisatoriska fältet. Rådgivare2 Alpha anser att den största förändringen som har 

uppmärksammats på den bank hon arbetar på, är att legitimering har blivit väldigt strikt. 

Kunderna skall kunna legitimera sig på alla möjliga vis, genom det tekniska samt genom att 

visa ett giltigt identitetskort. Överlag har även arbetet på banken blivit mer strikt i jämförelse 

med tidigare år. Företagsmarknadschef Delta beskriver att det är en stor skillnad på hur det 

har varit innan jämfört med hur det är nu på banken. Reglering kring fonder samt sparande har 

blivit mer strikt än vad det varit förut.   

Tabell 2 tar upp information kring hur bankerna påverkas av den yttre omgivningen och hur 

de förhåller sig till andra banker. Vi tar även upp om förändringar som skett på grund av nya 

regleringar.  
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TABELL 2. Tabell över bankernas yttre omgivningspåverkan. 

intervjuperson Viktigast för 

bankens över-

levnad 

Hur förhåller ni er till 

nischbanker (ex. 

JAK) 

Förändringar p.g.a reglering och 

omvärld. 

Kontorschef 

Beta 

Räntenetto samt 

provision. 

Har hört talas om det. 

Ingen konkurrens. 

Mycket styrt idag. 

Dokumentationskrav.  

Penningtvätt. 

Företags- 

marknadschef 

Delta 

Teknisk 

utveckling. 

Har hört talas om det. 

Ingen konkurrens. 

Stor skillnad. Reglering kring 

fond och sparande. 

Rådgivare1 

Alpha 

Lån samt 

sparande. 

Har inte hört talas om 

det. Ingen 

konkurrens.  

Mer strikt, Rapportering, 

penningtvätt. 

Rådgivare2 

Alpha 

Kunden, 

sparkapital, 

fonder, aktier, 

inlåning. 

Inte hört talas om 

JAK. Ej konkurrens.  

Mer strikt nu. Legitimering 

strikt. 

Rådgivare3 

Alpha 

Kunderna.  Har inte hört talas. 

Påverkas ej av de. 

Strikt med säkerhet, 

penningtvätt, rätt information. 

Rådgivare4 Beta Räntenetto samt 

provision. 

Har hört talas, ingen 

konkurrens. 

Strikt med säkerhet, 

penningtvätt samt 

dokumentation. 

5.3 Institutionell isomorfism 
Banken kan tjäna mycket på räntefritt sparande enligt Kontorschef Beta, 

Företagsmarknadschef Delta, Rådgivare1 Alpha, Rådgivare2 Alpha samt Rådgivare4 Alpha. 

Detta eftersom de får in kapital som de inte behöver bekosta någon ränta på. Men det tas även 

upp att det ur kundens synvinkel blir negativt då kunden inte tjänar något på att spara kapital 

räntefritt på banken. Rådgivare3 Alpha lyfter att det är en fördel för banken att kunderna vill 

spara på räntefria placeringar. Men eftersom banken är mycket kundinriktad, anser de att det 

inte gynnar kunderna. Detta kan i sin tur leda till minskad kundnöjdhet på lång sikt.  

Eftersom ett intresse finns vad gäller räntefritt sparande så finns det även olika alternativ vid 

efterfrågan. Enligt Kontorschef Beta, Företagsmarknadschef Delta, Rådgivare1 Alpha, 

Rådgivare2 Alpha samt Rådgivare4 Beta kan man erbjuda en räntefri lösning, antingen 

genom fonder eller personkonton där det inte förekommer någon ränta. Vidare beskriver 

Rådgivare1 Alpha att det har förekommit tillfällen då man har rekommenderat kunderna att 

placera sitt kapital på aktier. Rådgivare3 Alpha tar upp att det finns sparkonton som är 

räntefria, som exempelvis personkonton. Men en hel samling med räntefria banktjänster finns 

det inte, utan man anpassar de befintliga banktjänsterna utifrån kundens behov. Dock har 

diskussioner förekommit för ett framtida införande av räntefritt sparande då efterfrågan på 
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senare tid har ökat. Samtliga intervjupersoner beskriver att de har fått förfrågan av räntefritt 

sparande, och enligt Kontorschef1 Beta, Rådgivare1 Alpha, Rådgivare2 Alpha, Rådgivare3 

Alpha samt Rådgivare4 Beta har efterfrågan på räntefritt sparande ökat mycket. Detta anser i 

sin tur inte Företagsmarknadschef delta, och hon berättar vidare att det kan bero på att 

efterfrågan ser annorlunda ut beroende på vilken ort banken är etablerad i. Den yttre 

omgivningen har alltså en påverkan på bankerna. 

Kontorschef Beta samt Rådgivare4 Beta anser att den yttre omgivningens påverkan vad gäller 

regleringar samt lagar inte har begränsat arbetet på banken, utan att det istället har förtydligat 

det. Vidare beskriver intervjupersonerna att bankerna tidigare var ostrukturerade, vilket 

medförde att missförstånd mellan kund och bank uppstod. I dagsläget är banken väldigt 

strukturerad och medarbetarna vet vad som gäller samt vad som skall utföras, vilket förenklar 

utförandet av arbetsuppgifterna. Ett exempel som intervjupersonerna nämnde var att kunderna 

inte fick råd som var anpassade efter deras situation, vilket resulterade i en ökad förvirring 

bland kunderna samt fler missnöjda kunder.  

De största begränsningar som Företagsmarknadschef Delta, Rådgivare1 Alpha, Rådgivare2 

Alpha och Rådgivare3 Alpha, anser, vad gäller regleringar samt lagar från den yttre 

omgivningen, är att arbetet samt relationen med kunden har blivit mer begränsad. Det går 

nämligen inte att erbjuda vilka bankalternativ som helst och all utförande av arbete måste 

dokumenteras. Rådgivare2 Alpha nämner även att reglering kring tekniken begränsar mycket 

vad gäller legitimering genom dator samt per telefon. Alla intervjupersoner ansåg att 

utrymmet för kundanpassning kunde sträcka sig hur långt som helst. Räntefritt sparande är 

nämligen ett möjligt alternativ på samtliga banker. Då efterfrågan av detta specifika 

bankalternativ finns, har bankerna en erfarenhet av att erbjuda produkter som passar in på 

kundens förfrågan kring räntefria placeringar av kapital. Tabell 3 kommer att ta upp vilka 

möjligheter företaget har för att kundanpassa, samt om förfrågningar kring räntefria 

banktjänster har uppstått. Vidare kommer intervjupersonernas svar om hur regleringar samt 

lagar har påverkat deras sätt att arbeta, samt exempel på vilka typer av begränsningar 

intervjupersonerna har stött på.  
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TABELL 3. Tabell över bankernas möjlighet till kundanpassa, räntefritt sparande, begränsningar. 

Intervjuperson Möjligheter 

med räntefritt 

sparande. 

Möjlighet 

till att 

erbjuda 

räntefritt 

sparande. 

Förfrågan 

av räntefritt 

sparande. 

Begränsning p.g.a 

reglering, lagar. 

Utrymme för 

kundanpassning 

utifrån kundens 

önskemål. 

Kontorschef 

Beta 

Tjänar massa 

pengar på det. 

På 

sparfronten 

inga 

problem. 

Ja. Tvärtom, vardagen 

tydligare. 

På inlåningssidan 

tillmötesgå 100%. 

Företags 

marknads chef 

Delta 

Är en dröm 

för banken. 

På sparande 

inget 

problem.  

Ja. Säkerhetsregler, 

penningtvätt, 

identifiering. 

Anpassa så långt det 

går.  

Rådgivare 1 

Alpha 

Bra för 

banken, men 

kund tjänar ej 

på det. 

Inga 

problem, det 

finns 

möjlighet. 

Ja. Begränsar mycket 

vad gäller att 

hjälpa kunden. 

Måste anpassa efter 

kunden.  

Rådgivare2 

Alpha 

Bra för 

banken, men 

ogynnsamt 

för kunden.  

Försöker ta 

fram något, 

sparkonto.  

Ja. Legitimering, 

tekniska delen 

begränsar mycket. 

Anpassar mycket.  

Rådgivare3 

Alpha 

Ses som en 

buffert. 

Har 

sparform 

som har 

väldigt låg 

ränta. 

Ja. Legitimering. 

Mycket 

dokumentation. 

Många alternativ som 

passar kundens behov. 

Rådgivare4 Beta Banken tjänar 

bra på det.  

Inga 

problem på 

sparande.  

Ja. Mycket 

dokumentation, 

dock har arbetet 

blivit tydligare. 

På inlåning inga 

problem. 

 

5.4 Rationaliserade myter   
Rationaliserade myter tar upp vad som anses vara effektivt för organisationen och enligt 

Rådgivare1 Alpha, Rådgivare2 Alpha, Rådgivare3 Alpha samt Rådgivare4 Beta är 

behovsanalys ett effektivt tillvägagångssätt. Det är det första steget som skall utföras under ett 

möte med kunden, kring diskussioner som berör lån samt sparande. Därefter tar man reda på 

hur mycket kunden vill spara, och hur deras tidshorisont ser ut. Avslutningsvis samlas all 

information kring kundens ekonomiska situation och utfärdar en kreditkontroll. Rådgivare1 

Alpha beskriver att man tittar på kundens tidshorisont för att ta reda på om sparandet skall ske 

på kort eller lång sikt. Därefter utför man en riskanalys på kunden för att ta reda på kundens 

riskbenägenhet. Kontorschef Beta tar även upp att en riskanalys utfärdas för att i sin tur skapa 
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en riskprofil, som kunden i sin tur har en möjlighet att influera. Kontorschef Beta anser att det 

beror på om det är en ny eller befintlig kund som skall spara. Är det en ny kund så går man 

igenom de ovannämnda stegen, där man gör analyser och undersökningar för att få en bild av 

kundens ekonomiska situation. Om det å andra sidan är en befintlig kund så justerar man 

endast de ändringar som sker, ifall kunden vill byta risknivå eller vill byta tidsperiod för 

sparandet. Rådgivare3 Alpha anser att kunderna som besöker Alpha för att diskutera ett 

framtida sparande av kapital, oftast är medvetna om vilket sparalternativ de vill ha samt under 

vilken tidsperiod de skall spara. Tabell 4  tar upp hur bankerna arbetar vid ett kundmöte 

gällande sparande och/eller lån. Detta för att ta reda på hur en organisations dagliga arbete 

faktiskt ser ut. 

TABELL 4. Tabell över bankernas struktur vid kundmöten.  

Intervjuperson Möte med kund angående sparande och/eller lån 

Kontorschef Beta Beror på om det är ny kund eller ej. Ta reda på 

befintliga situation. Har ett rådgivningsstöd. Gör en 

inventering, ekonomiska situation. Samla kunskap. 

Riskanalys, riskprofil, sen väljer risknivå. Om 

befintlig kund så bara justeras.  

Företags marknads chef Delta Sparhorisont vad gäller sparande, kort eller lång sikt. 

Vilken risk kunden kan tänkas ta, efter tar man fram 

alternativ till kunder, sist dokumenteras förslaget.  

Rådgivare 1 Alpha Behovsanalys, hur mycket behöver kunden spara. 

Ekonomiska situation. Kort-, mellan- eller långsikt. 

Anpassa efter kunden. Behovsanalys. 

Rådgivare2 Alpha Behovsanalys. Ekonomiska situation. Kollar allt kring 

kundens ekonomi. 

Rådgivare3 Alpha Oftast vet kunderna vad de vill ha. Vet hur mycket de 

vill låna eller vad de vill göra med sina sparade 

pengar.  

Rådgivare4 Beta Behovsanalys, ekonomiska situation, samla all 

information om ekonomiska biten. Hur mycket 

kunden tänkt spara samt hur länge. 
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5.5 Isärkopplade organisationsstrukturer 

Arbetsstrukturen ser annorlunda ut från organisation till organisation. Kontorschef Beta samt 

Rådgivare4 Beta beskriver att arbetsstrukturen på den bank de arbetar på grundar sig på en 

årsbudget. Denna årsbudget skall sedan brytas ned till månatliga mål, som medarbetarna på 

banken skall förhålla sig till. Varje månad görs sedan en uppföljning av dessa mål för att få 

reda på om alla har presterat i enlighet med de uppsatta målen, samt vad som behöver 

förbättras om så krävs.  

Företagsmarknadschef Delta har en annorlunda arbetsstruktur, då hon tar upp att rådgivarna 

skall ta eget initiativ och boka in bankmöten. Dessa möten skall sedan förberedas för att 

upplevas som proffessionella. Sedan skall en uppföljning göras för att risken för ett felaktigt 

agerande skall reduceras. Hon anser vidare att målen är utformade för att skapa en känsla av 

utmaning hos medarbetarna och ständigt ha något att sträva efter.  

Rådgivare1 Alpha samt Rådgivare2 Alpha beskriver att mycket fokus i arbetet på banken 

ligger på rådgivning, olika utbildningar sker specifikt kring rådgivning i syfte till att certifiera 

allt fler av sina medarbetare inom det området. Målen i detta skede är att inte se sitt arbete 

som en försäljning, utan mer som ett stöd för kunden samt hjälpa kunden på bästa möjliga 

sätt. Dagliga mål är sex till åtta ”avslut”, och med avslut menas att man har slutit avtal med 

kunden om en viss bankprodukt. Sedan skall man vara minst åttio procent tillgänglig för 

kunden. 

Rådgivare3 Alpha anser att kärnan i arbetet är att skapa ett värde för kunden, att skapa en 

kundnöjdhet samt att tillgodose kundens behov. Man skall utifrån den tillgängliga 

informationen försöka finna en optimal lösning för kunden. Målen är dagliga och veckovis 

görs en mätning för att i sin tur ta reda på om medarbetarna har uppfyllt de uppsatta målen. 

I organisationer kan det uppstå parallella skillnader vad gäller det dagliga arbetet. Kontorschef 

Beta, Företagsmarknadschef Delta samt Rådgivare2 Beta anser att det inte finns en sådan 

skillnad mellan det strukturerade arbetet och det arbete som verkligen utförs på banken. Detta 

på grund av att regleringen är så pass strikt att medarbetarna inte har något uttrymme att 

arbeta utanför sina handlingsramar. 

Rådgivare1 Alpha, Rådgivare2 Alpha samt Rådgivare3 Alpha anser däremot att det till viss 

del kan uppstå olika utföranden av arbetsuppgifter mellan medarbetarna vad gäller 
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rådgivning. Många medarbetare väljer att arbeta på eget vis för att på så sätt kunna uppnå de 

uppsatta målen. Detta har man fått reda på genom att kunder har kontaktat banken och klagat 

på att de inte har varit nöjda i efterhand. Rådgivare2 Alpha beskriver att vissa medarbetare 

väljer att anpassa sitt arbetssätt utifrån de regleringar och lagar som finns, för att på så sätt 

kunna arbeta mer självständigt, och anpassa sin arbetsplats efter hur man själv vill arbeta. 

Dock är detta sällsynt då banker är strikt reglerat av specifikt Finansinspektionen, vilket 

begränsar deras arbete och friheten att anpassa sitt arbete utifrån egen vilja och komfort. 

Tabell 5 tar upp intervjupersonernas arbetsstruktur i företaget, samt vilka mål som skall 

uppfyllas.  

TABELL 5. Tabell över bankernas arbetsstruktur samt om någon parallell skillnad uppstår.  

Intervjuperson Arbetsstruktur samt mål Parallell skillnad  

Kontorschef Beta Årsbudget, sen bryts den ned per 

medarbetare. Följer upp i 

månadsmöte utifrån styrkort. Har 

mål utanför styrkort. 

Finns inte, Finansinspektionen är 

där och kontrollerar allt. 

Företagsmarknadschef Delta Eget ansvar att boka in. Möten ska 

förberedas, upplevas som 

proffesionell. Sen uppföljning. De 

har massa mål. 

Tror inte, bank är väldigt reglerat. 

Finns fasta rutiner. Sen blir det fel 

ibland.  

Rådgivare 1 Alpha Banken fokuserar mycket på 

rådgivning, så de flesta skall bli 

certifierade. Mål är att få 6 avslut 

per dag. Avslut ses som 

”försäljning”. 

Kan tycka när det gäller 

rådgivning. Stor skillnad. Vissa 

arbetar oetiskt. 

Rådgivare2 Alpha Fokuseras mycket kring 

rådgivning, måste vara aktiv och 

uppnå minst 8 försäljningar.  

Inte ofta men kan förekomma. 

Många anpassar sitt arbete utifrån 

reglering men samtidigt anpassar 

utifrån egna initiativ.  

Rådgivare3 Alpha Skall skapa ett värde för kunden. 

Hitta en lösning till kunden. Har 

mål som skall uppnås, per dag. 

Målen är individuella.  

Stor skillnad när det gäller 

rådgivning. Oetiskt arbete.  

Rådgivare4 Beta Årsbudget, som sedan bryts ned till 

alla medarbetare. Uppföljning av 

dessa mål i månadsmöten. 

Har inte märkt av det. Dock kan 

det förekomma. 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer analysen att presenteras som genomför en jämförelse med vad den 

empiriska parten har tagit fram genom att titta på den teoretiska referensramen. Nedan görs 

en jämförelse av svaren från intervjupersonerna där skillnader samt likheter skall tas fram 

mellan empirin samt teorin.  

6.1 Organisatoriska fält 
I en värld fylld av organisationer tas organisationsfält upp som ett relevant och generellt 

begrepp. Ahrne och Hedström (1999) beskriver att organisationerna påverkas mycket i en 

omgivning där flera finansiella institutioner verkar. Kontorschef Beta tar upp att banken 

ständigt påverkas av förändringar i den yttre omgivningen och vilka krav som ställs på 

banken. Detta påstående håller även de resterande intervjupersonerna med om eftersom de 

befinner sig i en föränderlig värld, där en dominerande aktörs handling kan ha en stor 

påverkan på den enskilda organisationen. Dock nämner samtliga intervjupersoner att deras 

verksamhet inte påverkas av nischbanker, exempelvis JAK Medlemsbank. Detta är en relativt 

ny bank som introducerades för några år sedan med räntefria tjänster. Som tidigare nämnt (se 

avsnitt 1.2) går denna bank ut på att så mycket som du sparar får du även låna från banken 

(JAK, 2014). Kontorschef Beta, Rådgivare4 Beta samt Företagsmarknadschef Delta nämner 

att de inte konkurrerar med JAK Medlemsbank, eftersom de inte erbjuder samma typ utav 

upplägg som denna nischbank, samt att de inte fångar upp samma kundgrupp. Detta nämner 

även de övriga intervjupersonerna. Detta tydliggör Företagsmarknadschef Delta genom att 

uttala sig om att Delta endast erbjuder den bästa helhetsservicen i den ort de arbetar på, och 

inte endast tar hänsyn till en specifik kundgrupp. JAK Medlemsbank anses alltså vara en 

mindre aktör som nischar sig, och därför tar samtliga intervjupersoners verksamhet inte 

hänsyn till denna bank. Vår tolkning är således att det sker en ömsesidig påverkan mellan de 

större aktörerna. De mindre aktörerna har ingen påverkan då de inte utgör något hot. Detta 

resonemang stödjer även Eriksson- Zetterquist, m.fl. (2006) teori som lyfter fram att mindre 

aktörer inte har en påverkan utan endast efterföljer de större aktörerna. Detta beteende kan 

därför resultera i att organisationer, inom det organisatoriska fältet, efterliknar varandra och 

påverkas av de organisationer som de finner ett intresse i (ibid). 

Trots att de dominerande bankorganisationerna inte finner något intresse i JAK 

Medlemsbank, anser Kontorschef Beta att det är en bank som är bra för samhället. Samhället 

har nämligen en påverkan på organisationerna (Ahrne & Hedström, 1999). Orsaken är att det 

finns individer som varken vill betala eller erhålla ränta på grund av religiösa skäl. Detta 
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betonar även intervjupersonerna genom att lyfta fram att efterfrågan på räntefritt sparande har 

ökat på senare år. Det finns nämligen kunder som vill placera sitt kapital räntefritt. 

Rådgivare1 Alpha, Rådgivare2 Alpha samt Kontorschef Beta lyfter fram att de har fått många 

förfrågningar vad gäller räntefritt sparande. Dock påpekar Rådgivare4 Beta att efterfrågan 

inte är tillräckligt stor för att det skall lyftas fram och diskuteras i Beta. Vidare berättar han att 

om efterfrågan ökar betydligt mer kan konflikter mellan den yttre omgivningen och banken 

uppstå, som kan leda till ett införande av detta bankalternativ. Eriksson-Zetterquists, m.fl. 

(2006) teori tar upp att konflikter som uppkommer både inom som utom organisationen, kan 

leda till en tvångsmässig utveckling och förändring av den formella strukturen. 

Institutionella fält innefattar produkter som är svåra att mäta och de konkurrerar istället 

genom att handskas med institutionella krav, för att erhålla en legitimitet (Ahrne & Hedström, 

1999; Powell, 1991). Denna legitimitet säkrar organisationens överlevnad  och sättet att 

handskas med resurstillgångar (ibid). Kapital är ett sätt för bankerna att handskas med 

resurstillgångar, och samtliga intervjupersoner håller med om att en framtida utveckling av 

räntefria sparalternativ är en stor fördel för bankerna. Fördelen är att inflödet av kapital 

kommer att öka. Rådgivare2 Alpha håller inte riktigt med och nämner att räntekostnaderna 

inte kommer att minska mycket, eftersom det är en liten målgrupp som inte kommer att göra 

en stor skillnad i Alphas resultat. Detta håller även Rådgivare3 Alpha med om. Dock anser 

Rådgivare2 Alpha samt Rådgivare4 Beta att även om skillnaden förväntas vara liten kommer 

det ändå generera mer kapital, samt minska räntekostnaderna jämfört med dagens situation. 

Kapitalet kan sedan återinvesteras eller användas till att betala de befintliga utgifterna i 

organisationen, vilket Rådgivare2 Alpha samt Rådgivare4 Beta tar som ett exempel. Detta har 

alltså en positiv inverkan på bankernas legitimitet. Rådgivare3 Alpha ser räntefritt sparande 

som en buffert som skall användas vid nödvändiga situationer. Exempelvis vid tillfällen då 

man riskerar att förlora sin bostad och befinner sig i en situation där man är ekonomiskt svag. 

En framtida utveckling av räntefritt sparalternativ beror alltså på efterfrågan samt individernas 

tankar och förståelse kring detta bankalternativ, det vill säga, om det är något som anses 

relevant eller bara ses som ett extra bankalternativ.  

Individers handlingar bygger på känslor samt antaganden, och är en spegling av de kulturella 

normer och sociala objekt som de har lärt sig och är uppvuxna med (Eriksson- Zetterquist, 

2006). Majoriteten av de individer som efterfrågar räntefria sparalternativ i Sverige innehar en 

muslimsk bakgrund, vilket även Rådgivare1 Alpha lyfter fram. De gör det eftersom det anses 

vara moraliskt rätt enligt deras uppfostran. Detta innebär ett kulturellt och socialt 
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förhållningssätt som är annorlunda från det svenska, vilket kan skapa en negativitet ur 

kundernas synvinkel på längre sikt. (Karbhari m.fl., 2004). Rådgivare1 Alpha samt 

Kontorschef Beta berättar att eftersom dessa personer även innehar den svenska kulturella 

normen samt antaganden inombords, vill de även tjäna kapital på att placera sitt kapital på 

banken, och kan känna sig utnyttjade. Detta beteende anser Rådgivare1 Alpha och 

Kontorschef Beta kan resultera i att de helt avstår från att placera sitt kapital på bank utan 

istället placerar det i ett säkert kassaskåp. Kontorschef Beta understryker att Beta är insatt på 

kundens bästa och försöker ge kunden bra råd samt vägledning utifrån deras behov, eftersom 

missnöjda kunder skadar deras bank, samt den legitimitet som de har byggt upp. Detta lyfter 

även Eriksson-Zetterquist (2006) fram genom att ta upp att kunderna är viktiga för 

organisationers överlevnad. Alltså är införande av räntefritt sparande även en risk som kan 

skapa denna negativitet på längre sikt, menar de två intervjupersonerna. 

De regler som råder inom det organisatoriska fältet är strukturerade och genomdrivna av de 

dominerande organisationerna (Eriksson- Zetterquist, m.fl., 2006). Finansinspektionen är en 

offentlig förvaltning som formar det finansiella fältet och anses vara en dominerande aktör. 

Denna offentliga förvaltning har en stor påverkan på bankerna, vilket samtliga 

intervjupersoner håller med om. Finansinspektionen har på senare tid ställt högre krav på 

bankerna, och den största förändringen anser intervjupersoner vara kopplat till 

säkerhetsreglerna. De betonar att de är tvungna att dokumentera allt som utförs samt beakta 

minsta misstanke om penningtvätt. Rådgivare4 Beta och Rådgivare1 Alpha understryker att 

detta uppmuntrar till ett proaktivt arbetssätt. Vidare berättar Rådgivare1 Alpha, Rådgivare4 

Beta, Företagsmarknadschef Delta samt Rådgivare3 Alpha att regleringar kring penningtvätt 

tidigare inte var så strikta som de är i dagsläget. Minsta misstanke om penningtvätt skall detta 

rapporteras omedelbart, betonar Rådgivare1 Alpha. Detta har ändrat den informella strukturen 

i bankerna och är en effekt av finansinspektionens agerande. Ahrne & Hedström (1999) 

stödjer detta genom att ta upp hur den informella strukturen kan ändras genom förändringar i 

reglering. En förändring i reglering påverkar organisationerna och medarbetarna är tvungna 

att följa dessa för att erhålla bankens legitimitet. Detta säkrar i sin tur organisationens fortsatta 

överlevnad. Vidare beskriver Ahrne & Hedström att resultatet av de ökade regleringarna 

stärker stabiliteten inom det organisatoriska fältet, och signalerar en trygghet för omgivningen 

(ibid). Trygghet är det centrala som bankerna skall förknippas med påpekar Rådgivare4 Beta, 

vilket stödjer Ahrne och Hedströms ovanstående resonemang kring organisationer.  
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Utöver penningtvätt och dokumentering så har det även utformats fler regleringar som 

intervjupersonerna måste ta hänsyn till. Om inte hänsyn tas till dessa kan hårda åtgärder 

vidtas, så som avskedning betonar Rådgivare1 Alpha. Exempelvis kunde man tidigare öppna 

konton till omyndiga personer, vilket inte är tillåtet längre berättar Rådgivare2 Alpha. Dessa 

strikta förändringar uppstår, enligt Eriksson-Zetterquist m.fl (2006), för att öka 

standardiseringen. Den skall också säkerställa att nya organisationer bedrivs på rätt sätt och 

har styrkan nog att arbeta i enlighet med de institutionella kraven (Eriksson- Zetterquist, m.fl., 

2006). Lika mycket som de dominerande aktörerna kan genomdriva regler kan de även 

förhindra andra organisationer från att inträda i fältet (ibid). De finansiella aktörerna agerar 

alltså i syfte att standardisera organisationernas samt medarbetarnas beteende (ibid).  

En organisation är som tidigare nämnt inte en sluten helhet utan påverkas av omvärlden vilket 

innebär att organisationerna ständigt förändras (ibid). Kontorschef Beta och 

Företagsmarknadschef Delta har arbetat inom banksektorn i många år och har upplevt stora 

förändringar. Företagsmarknadschef Delta förklarar att hon upplevde de större förändringarna 

efter finanskrisen, som ägde rum år 2008. Man upptäckte nämligen att kapitalet kunde bli en 

tom sektor, och ingen kunde ana att kapitalet kunde ta slut i systemet. Det var en ny tillvaro 

som bidrog till en stor förändring. Detta resulterade i att bankerna blev mer reglerade efteråt. 

En annan förändring som hon upplevde berör räntesättningen, bankens kostnad för kapital 

följer inte trenden för reporäntan. Kostnaden beror istället på var de kan få in sitt kapital på 

marknaden. Vid tillfällen då systemet svajade, ville man alltså inte låna ut till en liten 

marginal, utan ville ha en högre marginal berättar hon. Vidare förklarar 

Företagsmarknadschef Delta att kostnaderna ökade för att de skulle kunna låna ut kapital till 

kunderna. Som en lärdom från dessa händelser har de dominerande aktörerna inom det 

organisatoriska fältet arbetat i en riktning som ökar säkerheten samt effektiviserar 

organisationerna. Den formella strukturen ses som det mest effektiva sättet att organisera 

organisationerna. Detta ifrågasätter således Eriksson-Zetterquist m.fl. (2006) vad gäller den 

nyinstitutionella organisationsteorin (Eriksson-Zetterquist m.fl., 2006). Även 

banktjänstemännens yrkesroll har förändrats mycket konstaterar Företagsmarknadschef Delta 

samt Kontorschef Beta. Företagsmarknadschef Deltas roll på banken var tidigare som 

ordermottagare och prioriterade kundens önskemål utan att bidra med förslag. I dagsläget 

arbetar man däremot som en proaktiv banksäljare påpekar Företagsmarknadschef Delta, 

vilket även Konstorschef Beta håller med om. De skall föreslå produkter till kunder samt ha 

ett strukturerat sätt att ringa kunderna på. De understryker att de är mer ”på” kunderna än vad 
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de tidigare har varit, och tar mer intitiativ. Detta tycker Kontorschef Beta mindre om, eftersom 

hon inte anser att det ingår i en bankmans roll. Dock anser Företagsmarknadschef Delta att 

den nya försäljarrollen som bankmännen har inte är negativt eftersom man erbjuder en tjänst 

som en kund är i behov av. Detta ökar kundnöjdheten, samtidigt som det gynnar banken. Hon 

påpekar vidare att det är viktigt att man inte säljer en tjänst till kunden som denne inte är i 

behov av om man skall ha en långsiktig relation med kunden.  

Samtliga intervjupersoner nämner att storbankerna idag ser väldigt identiska ut i arbetssättet 

samt utbudet, vilket kan bero på den ökade standardiseringen samt de ökade kraven. Detta 

beror också på att intervjupersonerna, med undantag från Kontorschef Beta, innehar en 

liknande utbildningsbakgrund (se avsnitt 5.2). Vi anser därför att samtliga banker arbetar i 

enlighet med homogeniseringsprocessen, som Eriksson-Zetterquist m.fl (2006) beskriver. Det 

är en process som uppmuntrar till en homogen miljö inom det organisatoriska fältet, där allt är 

stabiliserat, för att signalera en trygghet till samhällets övriga aktörer (Eriksson-Zetterquist 

m.fl., 2006). En motsägelse som vi anser mot vad Powell och DiMaggio lyfter är att detta 

grundar sig på att människan vill reducera osäkerhet och föredrar trygghet (ibid).  

6.2 Institutionell Isomorfism 
I avsnittet om organisatoriska fält lyftes den yttre omgivningen och dess påverkan inom det 

specifika fältet, samt att organisationer tenderar att efterlikna varandra. Denna del skall 

således också lyfta fram hur organisationer tenderar att efterlikna varandra, vilket resulterar i 

en homogen miljö (Powell & DiMaggio, 1991). En homogen miljö är en miljö där alla 

organisationer i ett organisationsfält efterliknar varandra på grund av tre drivkrafter; 

tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism samt normativ isomorfism (ibid). 

Normativ isomorfism handlar om att det genom samhällets professionalisering skapas 

likformighet (Ahrne & Hedström, 1999) Detta genom att organisationer inom samma 

institutionella fält bland annat anställer personer med samma utbildningsbakgrund (ibid). 

Detta håller intervjupersonerna med om, eftersom den yrkesroll som de innehar är en följd av 

deras tidigare utbildningsbakgrund. Rådgivare1 Alpha, Rådgivare4 Beta understryker att det 

krävdes en ekonomiutbildning för att kunna ansöka till den yrkesroll som de idag innehar. 

Detta är en tydlig signal på att Alpha samt Beta arbetar i enlighet med 

homogeniseringsprocessen som Eriksson-Zetterquist m.fl. tar upp. Kontorschef Beta anser 

inte att detta är en fördel eftersom bankerna inte anställer en person utifrån deras personlighet 

utan i de flesta fall utgår från personens utbildning och betyg. De ser således bort från en 
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persons sociala kompetens. Vidare berättar hon att detta kan leda till en dålig relation mellan 

rådgivaren samt kunden, vilket på längre sikt kan få kunden att byta bank. Det är viktigt med 

en social kompetens hos rådgivare. Hon understryker att banker anställer personer med 

liknande utbildningsbakgrund eftersom det anses vara mer effektivt. Det skapar en personal 

som består utav medarbetare med liknande normsystem och  idéer, om vad som kännetecknar 

en god organisation. Detta stämmer överens med den normativa isomorfismen som Powell & 

DiMaggio (1991) tar upp, och skapar en likformighet där en påverkande faktor är samhällets 

utbildningssystem. Resultatet är storbanker som ser identiska ut i arbetssättet samt utbudet, 

nämner Kontorschef Beta, som syftar till att stabilisera alla banker då de vill signalera en 

trygghet till samhällets övriga aktörer. Rådgivare4 Beta och Rådgivare3 Alpha instämmer 

med Kontorschef Beta och anser att utbildningsssystemet är en bakomliggande orsak till 

denna likformighet samt de interna utbildningarna inom bankerna. Utbildning är nämligen 

enhetlig och de föreställningar som individen bär med sig från studierna omsätts sedan på 

arbetsplatsen). Detta kommer att behandlas i avsnittet om Mimetisk isomorfism. (Eriksson- 

Zetterquist, 2006; Powell & DiMaggio, 1991). 

Mimetisk isomorfism tar upp organisationernas tendens att imitera andra organisationer som 

anses vara framgångsrika (Powell & DiMaggio, 1991). Detta bekräftar intervjupersonerna och 

berättar att de bevakar andra banker som de konkurrerar med för att kunna erbjuda kunderna 

samma utbud. Rådgivare2 Alpha berättar att den största imiteringen bland banker rör 

räntenivåerna. Dock tenderar bankerna att inte våga vara de första som introducerar något 

nytt, och väntar på att en annan bank skall ta första steget.  De vill inte riskera att förlora 

marknadsandelar. Dock är Beta den storbank som ständigt är först på marknaden med olika 

koncept, vilket har påverkat organisationen på gott och ont, betonar Kontorschef Beta. Beta 

har förenklat för de andra bankerna, som endast har imiterat de koncept som har fått positiv 

kritik. Dessa ideér har enligt Ahrne & Hedström (1999) i sin tur blivit modeller eller mallar, 

som sedan har spridits antingen genom konsultfirmor samt branschorganisationer eller då 

omflyttning av personal har skett (Ahrne & Hedström, 1999). Inom banksektorn är detta 

vanligt och de agerar på så sätt för att uppnå kundernas förväntningar. Enligt 

Företagsmarknadschef Delta har kunderna ett standardiserat beteende vad gäller de problem 

som de vill att banktjänstemännen skall lösa åt dem. Vilket har bidragit till att de 

standardiserade modellerna samt mallarna är till användo. I detta fall är det kundernas 

beteende som är den bakomliggande orsaken till den likfomighet som organisationerna 

eftersträvar (Ahrne & Hedström, 1999; Powell & DiMaggio, 1991).  
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Tvingande/Koerciv isomorfism är regleringar samt lagar från de dominerande aktörerna som 

de organisationerna är tvungna att följa (Ahrne & Hedström, 1999). Detta kan i sin tur leda till 

att medarbetarna inom organisationerna kan känna sig begränsade i det dagliga arbetet (ibid).  

Rådgivare2 Alpha samt Kontorschef Beta berättar att de känner sig begränsade i sitt arbete, på 

ett positivt sätt, eftersom det tydliggör deras arbete på banken samt förenklar besluten vid 

utförande av arbetsuppgifter. Detta är tvärtemot vad den tvingande/koerciva isomorfismen 

lyfter fram om att begränsningar oftast är negativt (Brunsson, 1991).  

Vidare nämner Rådgivare2 Alpha att vid diskussioner med kunder rörande räntefritt sparande 

kan banken till fullo hjälpa kunden, vilket Rådgivare4 Beta håller med om. Det finns inga 

strikta begränsningar vad gäller sparande, men på lånesidan är det högst omöjligt på grund av 

alla regleringar. ”Utan det hade det blivit mycket problem” säger Rådgivare1 Alpha med en 

lättnad, och håller med om att regleringarna förenklar arbetet åt henne och hennes 

medarbetare. Säkerhetsreglerna säkerställer att ingen annan individ kan komma åt en persons 

kapital. Det är omöjligt tack vare de strika reglerna som förhindrar detta.  Dock anser hon att 

handlingsramarna som hon måste förhålla sig till begränsar henne som en individ att hjälpa 

kunden. Hon blir tvungen att agera känslokallt vid kundärenden. Vi anser att regleringarna 

finns för att bestyrka samt tydliggöra vad arbetet skall gå ut på, men att det i sin tur påverkar 

medarbetarnas personlighet. De blir tvungna att hålla en fasad och arbeta på ett sätt som 

banken kräver för att kunna fullfölja bankens önskemål och de uppsatta reglerna. 

Regleringarna är främst utformade av Finansinspektionen, vilket gör det omöjligt för 

medarbetarna att se bort från. 

Finansinspektionen är påverkad av staten, som har en politisk påverkan (Ahrne & Hedström, 

1999). Dessa påverkar följaktligen organisationernas handlingsramar (ibid). Den sektor som 

samtliga intervjupersoner arbetar i är reglerad utav policyer, förordningar samt lagar som 

begränsar deras frihet vid utförande av arbetuppgifter. Dock är man van vid dessa hårda 

regleringar vilket innebär att man agerar utifrån det per automatik, betonar 

Företagsmarknadschef Delta samt Rådgivare4 Beta. Det finns implementerat i ryggmärgen 

och är något som man är uppvuxen med då hela samhället är uppbyggt på detta sätt (Ahrne & 

Hedström, 1999). Detta är ett tecken på den normativa isomorfismen som präglar detta 

organisatoriska fält (se avsnitt 5.2). Den strikta regleringen från Finansinpektionen resulterar i 

att vissa medarbetare agerar utanför den uppsatta handlingssramen säger Rådgivare1 Alpha 

samt Rådgivare4 Beta. Det ställer en högre press på medarbetarna i form av resultat och kan 

resultera i att de erbjuder kunder bankalternativ som inte är anpassade efter deras behov. 
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Rådgivare4 Beta nämner att detta är en effekt av att man använder provision i organisationen.  

Vidare anser Rådgivare4 Beta att detta kan leda till en ökad framtida kundmissnöjdhet, som 

kan påverka bankens legitimitet. Detta har Rådgivare1 Alpha upplevt och Rådgivare4 Beta 

instämmer då de båda nämner att bankerna de arbetar på, är mer resultatinriktat än resterande 

storbanker. Det krävs mer information från en kund för att kunna legitimiera sig på en bank, 

vilket begränsar kundens åtkomst av sitt kapital berättar Rådgivare3 Alpha. Hon påpekar att 

det har uppkommit situationer då kunder inte har kunnat legitimera sig per telefon, då PUL 

lagen och sekretesslagen är strikt. Även detta kan resultera i en negativ kritik från kunderna. 

Motsvarande gäller vid insättning av kapital berättar Företagsmarknadschef Delta. Denna 

strikta reglering har införts för att stärka säkerheten och på så sätt förhindra att kriminella 

organisationer skall utnyttja det svenska banksystemet. Vid oaktsamhet av ärenden där 

kunden har lyckats placera olagligt kapital, kan banktjänstemannen personligen bli bestraffad, 

vilket är ovanligt. Vid tjänstefel i vanliga fall är det banken som blir ansvarig, betonar hon. 

Återigen speglar detta den hårda regleringen på organisationerna (Ahrne & Hedström, 1999).  

Trots att de konventionella bankerna i Sverige inte har infört räntefria bankalternativ så kan 

man finna räntefria lösningar på sparfronten. Samtliga intervjupersoner, med avseende från 

Företagsmarknadschef Delta, kan erbjuda kunderna räntefria lösningar på sparfronten. En 

lösning är att kunderna placerar kapitalet i ett sparkonto med ränta, där kunden sedan kan 

skänka räntan till exempelvis välgörenhetsorganisationer. Man kan således också placera 

kapitalet i räntefria fonder. ”Alla banker vill ha kunder som inte vill ha pengar tillbaka” 

påpekar Rådgivare2 Alpha och menar på att både hon och hennes medabetare har en positiv 

inställning till ett räntefritt sparalternativ i Alpha. Företagsmarknadschef Delta instämmer då 

hon nämner att räntefritt sparande är en dröm för banker, men att de i dagsläget inte kan 

erbjuda ett sådant sparalternativ på grund av de formella krav som inte stödjer detta. Hon kan 

endast erbjuda traditionella transaktionskonton som är räntefria såsom ett lönekonto. Vidare 

nämner Rådgivare2 Alpha att detta specifika bankalternativ togs upp under 

rekryteringsprocessen. Detta innebär att hennes verksamhet är mottaglig till 

samhällsförändringar och har börjat införa en kännedom bland sina medarbetare kring 

räntefritt sparande. Detta resonemang skiljer sig från Rådgivare4 Beta, som återigen nämner 

att efterfrågan inte är tillräckligt stor för att diskuteras. Detta tyder på en organisation som 

verkar vara mindre anpassningsbar efter förändringar i samhället och är sluten  i jämförelse 

med Beta.  
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6.3 Rationaliserade myter 
Organisatoriska förändringar som sker bygger oftast på rationaliserade myter om vad som är 

effektivt, snarare än på vad som faktiskt är effektivt, enligt professorerna Meyer och Rowan 

(Ahrne & Hedström, 1999). Vidare beskriver författarna Meyers och Rowans upptäckt, att 

dessa myter är institutionaliserade och ingår i en individs föreställningsvärld om hur 

organisationer bör se ut. Detta är ett exempel på kognitiva institutioner (ibid).  

Samtliga intervjupersoner nämnde att det har uppkommit situationer där de har fått agera 

utanför sin komfortzon, där deras normer eller föreställningar kring vad som anses självklart 

och ”normalt” i en konventionell bank har krockat. Exempelvis finns inte räntefritt sparande 

som en självklar och helutvecklad banklösning, vilket leder det till en svårhanterad situation 

för rådgivaren. Detta stämmer överens med vad Meyer & Rowan tar upp om kognitiva 

institution av hur en organisation skall se ut (Meyer & Rowan, 1977).  

Rådgivare1 Alpha samt Rådgivare2 Alpha anser att förfrågningar kring räntefritt sparande 

förändrar bilden av den stereotypa konventionella banken. De har blivit tvungna att arbeta på 

ett sätt som de inte är van vid, eftersom efterfrågan på räntefritt sparande har blivit mer 

aktuellt i dagsläget i jämförelse med tidigare år. Vi anser att banktjänstemännens bild av hur 

en konventionell organisation bör se ut förändras mer då samhället genomgår stora 

förändringar. Den förändras även sucessivt vid de tillfällen då de blir tvungna att arbeta på ett 

annorlunda sätt än vad som anses vara ”normalt”. Dock begränsar regleringen denna  

förändringsprocess.   

Ett exempel som Rådgivare1 Alpha lyfter fram är då hon hamnade i ett kundmöte där kunden 

efterfrågade ett räntefritt sparalternativ. Då detta inte matchade hennes omedvetna idéer samt 

föreställningar om vad som anses ”normalt, hamnade hon i en konflikt mellan hennes 

föreställningsbild av vad organisationen bör erbjuda samt vad kunden faktiskt efterfrågar. På 

grund av detta så agerade hon i oenlighet med vad Alphas bankdiskurs tillåter henne att göra, 

genom att föreslå kunden att investera i aktier samt fonder.  

Kontorschef Beta samt Rådgivare4 Beta tar upp att borttagning av det kontanta systemet har 

varit en negativ förändring som bankerna har genomgått. De ville effektivisera banksystemet, 

men resulterade istället i missnöjda kunder, som ännu idag är missnöjda i samband med denna 

förändring betonar Kontorschef Beta. Detta krockar nämligen med den yttre omgivningens 

kognitiva institution av hur en organisation skall se ut (Meyer & Rowan, 1977). 
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Dock anser inte Kontorschef Beta att den föreställning man har av en organisation har 

förändrats gentemot hur den faktiskt är, vilket kan bero på att banker idag arbetar på samma 

sätt och utifrån samma regleringar. Detta anser vi vara en motsägelse till vad teorin tar upp, då 

teorin betonar att föreställningen av en organisation förändras i takt med att själva 

organisationen också förändras.  

Företagsmarknadschef Delta nämner vid flera tillfällen att hon inte är van vid begreppet 

räntefritt sparande. Detta begrepp finns således inte i hennes föreställningsvärld eftersom det 

inte är något som hon är bekant med. Dock tar hon upp att det har funnits kunder som har 

efterfrågat dessa specifika banktjänster vad gäller sparande utan ränta. Intervjupersonen 

nämner vidare att hon har haft en kund som har lämnat den bank hon arbetar på till en 

nischbank, JAK Medlemsbank, för att denna bank har utbud av räntefria produkter. Det 

bekräftar således att det finns en efterfrågan kring specifikt räntefritt sparande, dock anser hon 

inte att den är lika stor som de andra intervjupersonerna påstår.  

6.4 Isärkopplade organisationsstrukturer 
Isärkoppling är ett begrepp som tas upp i den nyinstitutionella teorin. Detta begrepp behandlar 

bland annat en organisations formella samt informella struktur från faktiska aktiviteter. Och 

genom att organisationerna håller isär dessa strukturer kan de hantera såväl externa som 

interna förändringar. Vilket leder till en organisation som är anpassningsbar. (Meyer & 

Rowan, 1977).  

Den formella strukturen behandlar hur den faktiska arbetsstrukturen ser ut i en organisation, 

hur man skall arbeta samt vilka lagar man skall förhålla sig till. Den informella strukturen tar 

upp aktiviteter som går runt den formella strukturen, att man själv anpassar sitt arbete utifrån 

vad som känns bäst för en. Teorin tar upp hur en organisation, genom att både använda sig 

utav formell samt informell struktur, kan bli mer anpassningbara (Meyer & Rowan, 1977).  

Kontorschef Beta samt Rådgivare4 Beta tar upp att den formella strukturen på banken ser ut 

som följande; Banken får en årsbudget som sedan bryts ned per medarbetare. Denna budget 

skall medarbetarna förhålla sig till som mål som skall uppnås varje månad. Vid månadens slut 

har banken ett möte där man följer upp dessa budgetar utifrån olika styrkort. Följande mål 

finns också utanför styrkortet, där egna bokningar av möten med kunderna ingår. Vidare 

beskriver intervjupersonerna att banken de arbetar på inte har dagliga mål utan att det främst 

är årsbudgeten som gäller.  
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De rutiner och arbetssätt som finns kring hur man bemöter en ny kund är följande; Först tar 

man reda på den befintliga situationen som vidare leder till en inventering av kunden. Man 

tittar på kundens ekonomiska situation för att få en översikt. När man sedan har gjort det gör 

man en riskanalys och tittar på kundens riskprofil. Sedan väljer kunden en risknivå. Detta är 

det vanligaste sättet att arbeta med en ny kund på Beta, enligt Kontorschef Beta samt 

Rådgivare4 Beta.  

Rutiner samt policyer används för att förtydliggöra medarbetarnas utföranden av 

arbetsuppgifterna på banken. Rådgivare4 Beta anser att dessa har förändrats vilket har 

medfört att medarbetarna arbetar på ett sätt som de inte är vana vid. Forskare tar upp att den 

formella strukturen i en organisation kan förändras genom att regleringar samt lagar 

förändras. Detta påverkar slutligen arbetssättet (Meyer & Rowan, 1977). Kontorschef Beta 

och Rådgivare4 Beta bekräftar detta genom att betona att det strikt reglerade arbetet kring 

dokumentation har resulterat i att arbetarna arbetar på ett annat sätt. Dock anser inte 

Kontorschef Beta att det har påverkat banken på ett negativt sätt, utan har förtydligat arbetet 

på banken. Rådgivare4 Beta anser att de nya regleringarna har medfört att medarbetare på 

banken har arbetat utanför handlingsramen. De vill redovisa ett bättre resultat, snarare än att 

hjälpa den specifika kunden. Vilket motsäger vad de ovanstående nämnda intervjupersonerna 

har sagt.  

Företagsmarknadschef Delta beskriver att den formella arbetsstrukturen på banken har en 

koppling till hur arbetet faktiskt utförs.  Vi anser det vara en motsägelse till vad forskarna, 

Meyer och Rowan tar upp. De tar upp i den nyinstitutionella teorin att organisationer anpassar 

sig bäst till olika situationer genom att isärkoppla den formella strukturen, som är 

arbetsstruktuen, med den informella strukturen, som är arbetet i verkligheten (Meyer & 

Rowan, 1977). Detta anser vi kan bero på att då kunder efterfrågar räntefritt sparande, gör 

banken allt för att försöka finna en optimal lösning till kunden. Det är ett tecken på att 

organisationen anpassar sig bäst genom att sammankoppla den formella strukturen med den 

informella strukturen för att vidare tillgodose sina kunder. Intervjupersonen menar vidare att 

det råder en omtanke om kunden och därför bryts huvudreglerna ner till mindre mål, samt att 

dessa mål i sin tur används för att medarbetarna skall känna att de utmanas och har något att 

sträva efter, vilket relateras till effektivitet. Arbetet blir även tydligare samt att man enklare 

kan få bekräftelse på att man har presterat i enlighet med vad som förväntas av en. Dock 

gäller samma vid motsvarande effekt. Den formella strukturen finns i alla organisationer och 

används för att tydliggöra arbetet för medarbetarna (Meyer & Rowan, 1977).  
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Rådgivare1 Alpha beskriver att målen på hennes bank inte är försäljningsriktat utan fokus 

ligger på att finna en optimal lösning åt kunden. Detta bekräftar också Rådgivare2 Alpha samt 

Rådgivare3 Alpha genom att säga att deras syfte med arbetet inte är att se sig själva som 

försäljare utan som rådgivare, som skall hjälpa kunden samt ge råd om vad kunden kan göra. 

Dock ser det annorlunda ut när man väl bryter ned dessa mål enligt Rådgivare1 Alpha, 

eftersom man skall uppnå ett X antal försäljningar per dygn, så kallade avslut. Rådgivare2 

Alpha beskriver att den formella strukturen på banken ser ut på följande vis; Varje kund skall 

legitimera sig då rådgivningen sker per telefon, annars kan inte rådgivaren ge någon 

information till kunden. Detta kan kunden göra med hjälp av en personlig kod. Rådgivare2 

Alpha beskriver att hon dagligen skall uppnå sammanlagt åtta försäljningar, under en arbetstid 

på åtta timmar, vilket även gäller Rådgivare3 Alpha.  

Företagmarknadschef Delta tar upp att banken har Back office funktioner som innefattar 

olika mål för att inte ligga efter i arbetet. Vidare anser Företagsmarknadschef Delta samt 

Kontorschef Beta att det inte råder en parallell skillnad mellan arbetsstrukturen samt det som 

verkligen utförs i organisationen eftersom en bank är väldigt reglerad. Intervjupersonerna 

nämner dock att fel vid utförande av arbetsuppgifter kan förekomma i deras organisation. 

Dessa fel förekommer sällan då de har fasta rutiner som reducerar denna risk. 

Företagsmarknadschef Delta beskriver vidare att banken tar stickprovskontroller för att 

säkerställa att allt går rätt tillväga. Dock nämner Rådgivare4 Delta att han upplever att fler 

handlar utanför arbetsramen. I annat fall finns det ingen skillnad i den formella samt 

informella organisationsstrukturen, då väldigt mycket är strukturerat efter alla väsentliga 

regleringar.  

Genom att ta del av ovanstående information kan vi konstatera att Delta är en organisation 

som har en sammankopplad organisationsstruktur. Detta då det inte sker någon form utav 

anpassning mellan den formella samt informella organisationsstrukturen. Rådgivare1 Alpha 

samt Rådgivare3 Alpha tar vidare upp att Alpha inte heller är isärkopplad då de betonar att 

organisationen är för resultatinriktat och att många medarbetare arbetar utanför 

handlingsramen för att kunna uppnå de mål som är uppsatta.  

Rådgivare1 Alpha beskriver att då hon fick förfrågan av en kund om vad denne kunde göra 

för att kunna spara kapital räntefritt, förslog intervjupersonen ’’att investera i aktier samt 

fonder’’. Vid ett senare tillfälle fick Rådgivare1 Alpha bekräftat av sin chef att det inte är 

tillåtet att rekommendera det alternativet. Detta innebar att hon hade handlat utanför 
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arbetsramen. Det innebär att man har haft en koppling till den formella samt informella 

organisationsstrukturen. Detta anser vi är ännu en motsägelse till vad forskarna tar upp kring 

isärkopplade organisationsstrukturer (Meyer & Rowan, 1977). Rådgivare1 Alpha har 

tydliggjort att utrymme för anpassning inte finns och således kringgår vissa medarbetare de 

uppsatta reglerna istället för att finna lösningar för kunderna. Det glapp som man har funnit 

mellan organisationers formella samt informella organisationsstruktur återfinns i både Delta 

och Alpha, enligt Rådgivare1 Alpha samt Företagsmarknadschef Delta (Meyer & Rowan, 

1977). 
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7. Slutsats och diskussion 

I denna del presenteras studiens slutsatser utifrån den information som hämtats, från 

intervjupersonerna. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt forskning att presenteras.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur banker förhåller sig till räntefritt sparande, 

samt hur bankerna påverkas av den yttre omgivningen. Utifrån vår empiriska data fann vi att 

bankerna påverkas mycket av den yttre omgivningen, där en ökad efterfrågan av räntefritt 

sparande är en påverkande orsak. Vi fann även att medarbetarna blir tvungna att arbeta 

utanför sina handlingsramar, eftersom bankalternativet inte erbjuds i de konventionella 

bankerna i dagsläget. 

 

Endast de resultat som tydligast har utmärkt sig kommer att presenteras och uppmärksammas 

nedan.  Övriga begrepp kommer inte att lyftas fram och diskuteras i detta kapitel. 

 

Tidigare forskning har visat att räntefria banktjänster inte är en möjlighet i konventionella 

banker på grund av den hårda regleringen (Terfelt, 2008). Detta har en historisk grund då de 

konventionella banksystemen har funnits länge, vilket har resulterat i ett effektivt reglerings- 

samt tillsynsorgan (Karbhari m.fl., 2004). Det räntefria banksystemet är däremot inte ett lika 

gammalt koncept. Detta har resulterat i att reglerings- samt tillsynsmetoder ännu inte har 

utvecklats för att tillgodose dessa specifika banktjänster (ibid). Den rättsliga strukturen 

hindrar alltså den framtida utvecklingen av räntefria banktjänster i Sverige. En orsak till detta 

hinder är bristen på förståelse kring det räntefria banksystemet (ibid).  Dock har denna studie 

funnit att det finns en lucka i det rättsliga systemet som möjliggör en framtida utveckling av 

räntefritt sparande. Det finns nämligen inte någon lag som förbjuder det, eftersom regleringen 

kring sparande inte är lika formellt utformat och strikt som vid lån (Terfelt, 2008). Samtliga 

intervjupersoner har nämnt att det inte finns ett regleringshinder vad gäller räntefritt sparande. 

Man kan alltså erbjuda räntefria lösningar på sparfronten. 

Ytterliggare en faktor som utgör hinder enligt tidigare forskning berör lagen om 

skattediskriminering (Karbhari m.fl., 2004). De nämner att tillsynsmyndigheter kommer att få 

det svårt vid beskattning av räntefria banktjänster. De länder med konventionella banksystem 

använder nämligen ett skattesystem som utvecklades tidigt, med hänsyn till ränta (Carlson, 

1986). Vidare tillämpar Sverige avdragsrätten, vilket innebär att räntekostnaderna i de flesta 

fallen är avdragsgilla (JAK, 2014). Denna studie visar att svårigheterna som uppstår vid 



   

 

51 
 

beskattning inte berör räntefritt sparande, eftersom de konventionella bankerna har en 

möjlighet att bortse från ränta vid sparande. Detta har intervjupersonerna klargjort. 

Tidigare forskning betonar även att majoriteten av de professionella utbildningar och 

rekryteringsprocesser inom banker är inriktade mot ett konventionellt banksystem. Detta leder 

till en begränsad tankeföreställningsram bland medarbetarna, och tas upp i den 

Nyinstitutionella teorin (Powell & Dimaggio, 1991). Medarbetarna erhåller nämligen en 

begränsad kunskap som  anses socialt accepterat inom ett specifikt organisatoriskt fält 

(Karbhari, m.fl., 2004; Eriksson-Zetterquist, 2006). Detta utgör ett hinder då en minoritet har 

en kunskap kring räntefria banktjänster, vilket begränsar konventionella bankers utveckling av 

räntefritt sparande. Denna studie drar liknande slutsatser då de mest erfarna 

intervjupersonerna inom sitt yrke inte har mycket kunskap kring räntefria banktjänster. Denna 

studie visar även att vissa banker har börjat introducera räntefria sparalternativ under 

rektyreringsprocessen, vilket innebär att de har blivit mottagliga för förändringar i den yttre 

omgivningen. Detta framgick tydligast bland de intervjupersoner som har arbetat på bank en 

kortare period.  

Slutligen lyfter tidigare forskning fram att den yttre omgivningen har en påverkan på 

bankerna, så som efterfrågningar av räntefria sparalternativ (Matthews, 2005). Dock anser 

inte Terfelt (2008) att efterfrågan av räntefritt sparande är tillräckligt stort för att de 

konventionella bankerna skall utveckla det till en helhetslösning. Liknande slutsatser har 

dragit i denna studie, men en lösning är att bankerna erbjuder räntfritt sparalternativ åt 

kunderna vid specifika fall, då kunden efterfrågar det. 

7.1 Sammankoppling av analysmodell utifrån resultat 
Sammanfattningsvis argumenterar tidigare studier för att de begränsningar som råder kring 

räntefria banktjänster beror på brist på förståelse, regleringar samt lagstiftning (Karbhari, 

m.fl., 2004; Eriksson-Zetterquist, 2006). Med stöd av empirisk data har denna studie påvisat 

att brist på förståelse är den faktor som utgör den största begränsningen vid räntefritt 

sparande, där utbildning och rekryteringsprocesser är en bakomliggande orsak. Den 

begränsade kunskapsram som dessa utbildningar bidrar med, tillämpar medarbetarna sedan på 

sin arbetsplats. Dock har bristen på förståelse kring räntefritt sparande successivt minskat då 

vissa banker har börjat utveckla en kännedom bland sina medarbetare- Detta har Rådgivare2 

Alpha bevittnat, genom att berätta att detta specifika bankalternativ togs upp under 

rekryteringsprocessen. Detta kan innebära en ljusare framtid för en utveckling av räntefria 
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sparalternativ eftersom kunskap är nyckeln till förståelse. Förståelse är i sin tur nyckeln till 

beslut som slutligen leder till ett agerande. Reglering och lagstiftning utgör inte ett lika stort 

hinder eftersom det svenska rättssystemet inte är lika strikt vid räntefritt sparande.  

De institutionella kraven förändras vilket innebär att även bankerna förändras (Eriksson-

Zetterquist m.fl., 2006). Finansinspektionen är en dominerande aktör, och har en stor 

påverkan på bankerna (ibid). Samtliga intervjupersoner anser att Finansinspektionen har en 

stor makt över bankerna och påverkar deras sätt att utföra det dagliga arbetet. Kontorschef 

Beta och Rådgivare2 Alpha anser att dessa förändringar har varit positivt för banken då det 

har förtydligat arbetet och har förenklat vid beslutsfattande. Dock påvisar denna studie att 

nackdelarna är fler än fördelarna, då resterande intervjupersoner anser att regleringarna har 

begränsat deras dagliga arbete. Denna begränsning har resulterat i att medarbetare har agerat 

utanför de tillåtna handlingsramarna, för att kunna uppnå de uppsatta målen. 

Ahrne och Hedström (1999) lyfter fram att bankerna påverkas samt påverkar andra banker 

och resterande aktörer. Samtliga intervjupersoner poängterar att de påverkas mycket av de 

storbanker som de konkurrerar med samt efterliknar. Och således bevakas dessa banker för att 

kunna överträffa kundens samt marknadens förväntningar. Rådgivare2 Alpha understryker att 

räntenivåerna ett konkurrensmedel som bankerna bevaka. Detta gör de för att befinna sig på 

samma nivå som de resterande storbankerna. Denna studies resultat går alltså i hand med den 

mimetiska isomorfismen, där bankerna skapar likformighet genom att imitera andra 

storbanker som anses vara framgångsrika.  

Samhället har även en påverkan på organisationerna där andra organisationer och kunderna 

påverkar (Ahrne & Hedström, 1999). Detta nämner även intervjupersonerna genom att 

förklara att det finns kunder som efterfrågar räntefritt sparande. Rådgivare4 Beta anser att ju 

mer efterfrågan ökar desto mer intitiativ tar bankerna till att utveckla en räntefri sparlösning. 

Detta indikerar även denna studie på, och går i hand med Eriksson- Zetterquist (2006) teori 

om att konflikter som uppkommer både inom som utom banken, kan leda till en tvångsmässig 

utveckling av en produkt.  

Legitimitet är en central faktor för en banks överlevnad och är förknippat med de 

institutionella krav som finns. Dessa krav skall samtliga banker upppnå (Ahrne & Hedström, 

1999; Powell, 1991). Intervjupersonerna medger att en framtida utveckling av räntefria 

sparalternativ gynnar bankerna, eftersom det ökar inflödet av kapital samtidigt som det 

reducerar räntekostnaderna. Rådgivare4 Beta är kitisk till att detta kommer att påverka 
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bankens resultat i en stor mån eftersom efterfrågan inte är tillräckligt stor. Dock anser 

Rådgivare2 Alpha, Rådgivare3 Alpha samt Rådgivare4 Beta att även om skillnaden är liten i 

resultatet kommer den ändå att gynna banken. Inlåningen kommer att öka i jämförelse med 

dagsläget, då man fångar upp en ny kundgrupp. De menar att kapitalet sedan kan 

återinvesteras eller användas för att amortera på utgifter som banken har. Detta förstärker i sin 

tur bankens legitimitet, eftersom verksamheten har en bättre möjlighet till att uppfylla kraven.  

De kulturella normer och sociala föreställningar som en individ innehar förklarar dennes 

motivation samt handlande (Eriksson-Zetterquist, 2006) Detta innebär i sin tur att handlingar 

bygger på känslor samt antaganden (ibid). Majoriteten av de individer som efterfrågar 

räntefritt sparande är uppväxta i Sverige och har en muslimsk bakgrund Detta innebär att de 

bär med sig svenska kulturella normer samt antaganden utöver den muslimska, vilket kan 

skapa inre konflikter hos individen. Dessa individer är nämligen uppfostrade på ett sätt som 

förhåller sig från det svenska samhället, men de har även det svenska tankesättet om vad som 

anses rätt och fel då de är uppvuxna i ett svenskt samhälle. Samtliga intervjupersoner påpekar 

att detta kan leda till en minskad kundnöjdhet då de även tjäna kapital på att placera sitt 

kapital på banken, eftersom de är uppväxta i ett samhälle som dagligen arbetar med ränta.  

Den tvingande/koerciva isomorfismen tas upp i vår analysmodell (se figur 2.5) som ett hinder 

för utveckling av ett räntefritt sparalternativ. Utifrån ovanstående resultat kan vi konstatera att 

den stödjs av litteraturen men inte av intervjupersonerna. De resterande faktorerna i modellen 

stödjs av litteraturen samt av intervjupersonerna. Lagstiftningen har däremot en påverkan på 

medarbetarna vid utförande av deras arbetsuppgifter, och stödjs av både litteraturen samt av 

intervjupersonerna. Avslutningsvis kan slutsatsen dras att denna studie indikerar på att 

samtliga faktorer i analysmodellen, med undantag från den tvingande/koerciva isomorfismen, 

påverkar de svenska konventionella bankernas förhållning till räntefritt sparande, och dess 

framtida utveckling. Den tvingande/koerciva isomorfismen påverkar främst den inre 

organisationsstrukturen, i form av regler,rutiner samt normer, och inte den framtida 

utvecklingen av räntefritt sparande i landet. 

7.2 Studiens bidrag 

7.2.1 Etiskt bidrag 

Intresset för räntefritt sparande har vuxit fram ur ett samhällsperspektiv. Invandringen av 

personer med muslimsk bakgrund har nämligen ökat i Sverige. Majoriteten av dessa personer 

följer religiösa principer som de konventionella bankerna inte kan ta hänsyn till (ibid). Denna 
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samhällsförändring borde bankerna ta ställning till då efterfrågan av räntefria sparalternativ 

har ökat (Waller, 2013). Vardagen för en svensk med muslimk bakgrund skulle bli mindre 

begränsad, om en utveckling av räntefria banktjänster ägt rum  (Östlund, 2005). De får vända 

sig till släkt och vänner istället, då de behöver kapital för investeringar. Dessa begränsningar 

som den svenska regleringen skapar gör att det blir svårare för dessa individer att integrera sig 

till samhället och kan leda till utanförskap. Den svenska regleringen är nämligen ett resultat 

av fastlagda normer och värderingar, som inte tar hänsyn till förändringar i omvärlden 

(Eriksson-Zetterquist, 2006).   

Det etiska bidraget skall få den finansiella bankvärlden att öppna ögonen ytterliggare, och 

skapa en förståelse för hur deras verksamheter påverkar individer med religiösa begränsningar 

i samhället.   

7.2.2 Socialt bidrag 

Det sociala bidraget är att konventionella banker kan ta initiativet att utveckla ett räntefritt 

sparalternativ, med tanke på att efterfrågan är hög. På så sätt fångar bankerna upp en ny 

kundgrupp som ökar årsvis i Sverige, och tar över större marknadsandelar. 

7.2.3 Praktiskt bidrag 

I denna studie har samtliga intervjupersoner visat att det uppstår svårigheter vid förfrågan av 

räntefria sparalternativ, eftersom det råder en brist på förståelse bland de anställda. Denna 

brist kan leda till att medarbetarna hamnar i obekväma situationer vid kundmöten, och leda till 

felaktiga rekommendationer. Som tidigare nämnt är kunskap nyckeln till förståelse, och 

förståelse är i sin tur nyckeln till beslut, som slutligen leder till ett agerande. Om 

rektyreringsprocesserna i bankerna berikar sina medarbetare med information som är 

anpassade efter det som kunderna faktiskt efterfrågar, bör det dagliga arbetet underlättas. 

Detta eftersom missförståndet minskar mellan banktjänstemannen och kunden. Även de fel 

som uppstår vid kundmöten minskar då man har en bredare kunskap.  

7.2.4 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning har främst visat på räntefria banktjänsters utveckling kring lån, men inte 

mycket förkaringar finns kring räntefritt sparande. Resultatet i denna studie har bidragit till att 

få en djupare förståelse kring de konventionella bankernas förhållning till räntefritt sparande, 

och hur bankerna påverkas av den yttre omgivningen. Genom denna studie har man kunnat 

konstatera att en  det finns en möjlighet för en framtida utveckling av räntefria bankalternativ 

i Sverige. Lagstiftningen utgör nämligen inget hinder såsom de resterande faktorerna gör 

(Karbhari, m.fl., 2004; Eriksson-Zetterquist, 2006). De resterande faktorerna utgörs bland 
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annat av professionella utbildningar och rekryteringsprocesser, brist på förståelse och  den 

yttre omgivningen (ibid). 

7.3 Studiens begränsningar 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod där sex intervjupersoner har medverkat. Vi anser 

att det krävs en större omfattning för att denna studie skall kunna generaliseras och 

representera området som berör räntefritt sparande. Dock är det omöjligt att öka omfattningen 

av en kandidatuppsats då det är tidskrävandeoch arbetskrävande. Denna studie kan alltså inte 

förklara räntefritt sparande i Sverige och bankernas förhållningssätt till detta bankalternativ, 

på en övergripande nivå.  

7.4 Förslag till framtida forskning 
Studien har baserats på en metod av kvalitativ ansats genom information från sex personer 

som arbetar inom storbanker. Orsaken är att det inte finns mycket forskning kring det valda 

ämnet. En annan orsak är att få en förståelse för hur bankerna förhåller sig till räntefritt 

sparande och hur den yttre omgivningen på olika sätt kan påverka bankerna.  

Om syftet med uppsatsen hade varit annorlunda och istället syftat på att titta på hur stor 

efterfrågan är av räntefritt sparande, hade istället en kvantitativ metod varit applicerbar. 

Vidare kan även fokus ligga på vilka likheter samt skillnader som finns kring hur stor 

efterfrågan på räntefritt sparande är, beroende på vilken stad bankerna befinner sig i. 

Avslutningsvis hade det även varit intressant att utforska kring hur nischbanker påverkar 

varandra i den mån som storbanker gör idag. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Lite information om dig själv 

1. Hur länge har du arbetat på denna bank? 

2. Vad har du för arbetsuppgifter? 

3. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Organisatoriska fält 

4. Sker det någon diskussion inom banken eller mellan olika banker rörande 

utvecklingen av exempelvis räntefria sparalternativ? 

5. Vad anser du är den viktigaste källan för Er banks överlevnad? 

6. Som vi har förstått det finns det banker som erbjuder räntefria banktjänster, 

exempelvis JAK-banken, är du bekant med denna bank? Hur förhåller ni er inom xx-

banken till denna typ av nischbanker?  

7. Kan du beskriva hur Er bank har förändrats med åren i takt med nya regleringar och 

andra föränderliga situationer i omvärlden.  

Institutionell isomorfism 

8. Om en kund frågar efter räntefria banktjänster, exempelvis sparande eller lån, vilken 

möjlighet har du och din bank att tillgodose kundens önskemål? 

9. Har du någon gång fått förfrågan om räntefria banktjänster från någon kund? 

10. Tycker du att regleringar samt lagar begränsar mycket vad gäller arbetet på banken? 

Ge gärna exempel på vilka begränsningar ni stött på. 

11.  Vilket utrymme finns det till kundanpassning utifrån kundens önskemål?  

12. Vilka möjligheter ser man med räntefritt sparande? 

Rationaliserade myter 

13. Skulle du vilja berätta hur det går till när du möter en kund för att diskutera sparande 

och/eller lån? Ge gärna ett konkret exempel utifrån en typisk situation. 

Isärkopplade organisationsstrukturer 

14. Kan du beskriva hur Er banks arbetsstruktur ser ut vad gäller det dagliga arbetet, hur 

arbetet skall utföras samt vilka mål som skall uppnås?  
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15. Finns det en parallell skillnad mellan arbetsstrukturen samt det som utförs i 

organisationen i form av diskussioner, beslut samt handlingar? Ge gärna exempel på 

skillnader.  

 

 

 

 


