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Laboratorieeksperiment blandt bankkunder  

1.1 Om laboratorieeksperimentet 

Dette laboratorieeksperiment er gennemført af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen med hen-
blik på at undersøge danskernes viden om priser på finansielle ydelser. Undersøgelsen er ud-
ført ved, at deltagerne først skal estimere priser på diverse finansielle ydelser, og herefter skal 
undersøge den reelle pris på ydelsen. Deltagerne gennemførte eksperimentet under kontrolle-
rede forhold i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens lokaler. Dette appendiks viser de spørgs-
mål forbrugerne er blevet stillet i undersøgelsen.  

110 personer deltog i eksperimentet, heraf blev 10 personer screenet fra grundet tekniske ud-
fordringer eller mangelfuld besvarelse. Alle resterende 100 deltagere besvarede spørgsmål 
om deres bankydelser, mens 46 deltagere besvarede spørgsmål om deres pensionsopsparing 
og 54 deltagere besvarede spørgsmål om deres forsikring. Tildelingen af pensions- og forsik-
ringsopgaver var tilfældig.   

1.2 Eksperimentets introduktion  

De deltagende forbrugere blev først instrueret mundligt i undersøgelsens formål og opgave-
struktur. Herefter fulgte nedenstående skriftlige introduktion:  

”Velkommen og tak for, at du deltager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse om 
priser på finansielle markeder.   

Undersøgelsen ser på, hvordan det er for danske forbrugere at finde oplysninger på forskellige 
finansielle ydelser.   

Du vil i undersøgelsen blive bedt om at svare på en række spørgsmål omkring, hvad du betaler 
for udvalgte finansielle ydelser, fx bank-, pension- eller forsikringsydelser. 

Nogle opgaver går ud på, at forsøge at huske eller gætte på dine omkostninger til forskellige pro-
dukter, og andre opgaver går ud på, at du skal forsøge at finde de reelle omkostninger til de 
samme produkter. Dette vil kræve, at du bruger dit Nem-ID til at kunne undersøge dine konkrete 
betalinger eller vilkår for fx din bank eller forsikringsselskab. 

Du kan frit og trygt benytte denne pc til at søge informationer. Vi gemmer ikke din søgehistorik 
og kan ikke se, hvad du søger på. Du må også gerne benytte din egen pc eller mobil til at finde de 
oplysninger, du skal bruge for at kunne besvare spørgsmålene.   

Alle dine besvarelser og oplysninger behandles anonymt, og vi kan hverken koble dine besvarel-
ser eller nogen form for personfølsomme oplysninger til dig som person.   

Hvis du har spørgsmål undervejs, skal du række hånden op, så vil den undersøgelsesansvarlige 
komme hen og hjælpe dig.   

Klik på pilen for at komme i gang.” 
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Spørgsmål i undersøgelsen 

2.1 Undersøgelsens spørgsmål  
Følgende spørgsmål omhandler baggrundsinformation om de deltagende  
 
S1. Har du skiftet bank det seneste år?  
 
S2. Har du skiftet forsikringsselskab det seneste år? 
 
S3. Har du skiftet pensionsselskab det seneste år?  
 
S4. Er du kunde i mere end en bank?  
 
S5. Er du kunde i mere end et forsikringsselskab (du skal ikke medregne forsikringer 
via din pension)?  
 
S6. Er du kunde i mere end et pensionsselskab?  
 
Del 1- Bankaktiviteter 
Denne del af undersøgelsen handler om bankaktiviteter. De deltagende skal estimere, hvor meget 
de tror at det kostede dem at være kunde i sin/sine bank(er) i år 2020.  
 
B1. Hvor meget, tror du, at du betalte i renter til lån i banken i 2020, fx til boliglån, for-
brugslån, billån, kassekredit g overtræk? (Du skal ikke medregne renter til realkredit).  
 
B2. Hvor meget, tror du, at du betalte i gebyrer på investeringer via din bank i 2020, fx 
på investeringer via investeringsforeninger, puljer eller obligationer i depot? 
 
 
B3. Hvor meget, tror du, at du betalte i gebyrer på services i 2020 fx for netbank, over-
førsler, brug af Visa-kort og MasterCard, veksling af valuta?  
 
B4. Hvor meget, tror du, at du betalte i negative renter for dine opsparinger i 2020? 
 
B5. Samlet-estimat. Hvor meget, tror du, at du betalte i alt for at være kunde i din bank i 
2020? 
 
B6. Hvor sikker er du på dit samlede estimat? 
Meget usikker  
Usikker  
Nogenlunde sikker  
Sikker  
Meget sikker  
 
I de følgende spørgsmål blev de deltagende spurgt om at undersøge hvad de reelt betalte for at 
være kunde i deres bank(er) ved at besvare disse spørgsmål.  
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B7. Hvor meget betalte du samlet i renter på lån i 2020, fx til boliglån, billån, forbrugs-
lån, kassekredit og overtræk? 
 
B8. Hvor meget betalte du samlet i negativ rente for dine opsparinger i 2020? 
 
B9. Hvor meget betalte du samlet i gebyrer på investeringer i 2020, fx på investeringer 
via investeringsforeninger, puljer eller obligationer i depot? 
 
B10. Hvor meget betalte du samlet i gebyrer på services i 2020, fx for netbank, overførs-
ler, brug af Visa-kort og MasterCard, veksling af valuta osv. 
 
B11. Hvor nemt eller svært, synes du, det var at fremskaffe oplysningerne? 
Meget nemt 
Nemt 
Svært 
Meget svært 
 
B12. Overraskede resultatet dig? 
Ja  
Nej  
 
B13. Hvor sikker er du på, at du har identificeret alle relevante omkostninger? 
Meget usikker 
Usikker 
Nogenlunde sikker  
Sikker 
Meget sikker 
 
Hvis den deltagende svarede ”svært” eller ”meget svært” i spørgsmål B11, skal de svare på 
spørgsmål B14A. Hvis andet end dette er svaret, fortsættes til næste del af undersøgelsen.  
 
B14A. Tror du, at du ville blive mere aktiv som forbruger og undersøge priser fra for-
skellige banker, hvis det var lettere for dig at finde ud af, hvad det koster dig at være 
kunde i din bank? 
Ja  
Nej 
 
Del 2- Pensionsopsparing 
Denne del af undersøgelsen handler om pensionsopsparing. Hvis respondenterne har pensionsop-
sparing i mere end ét pensionsselskab, bedes de medregne omkostninger til alle sine pensionssel-
skaber. Dog ikke pensionsopsparinger gennem sin bank. 
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P1. Hvor meget, tror du, at du betalte i administrationsgebyr til din pensionsordning i 
2020? 
 
P2. Hvor meget, tror du, at du betalte i investeringsomkostninger til din pensionsord-
ning i 2020 
 
P3. Hvor meget, tror du, at du betalte i alt for at være kunde i dit pensionsselskab i 
2020?  
 
P4. Hvor sikker er du på dit samlede estimat? 
Meget usikker 
Usikker 
Nogenlunde sikker 
Sikker 
Meget sikker 
 
I det følgende spørgsmål bliver de deltagende spurgt om at undersøge hvad de reelt betalte for at 
være med i sit/sine pensionsselskab(er) 
 
P5. Hvor meget betalte du samlet i administrationsgebyr til din pensionsordning i 
2020? 
 
P6. Hvor meget betalte du samlet i investeringsomkostninger i 2020? 
 
P7. Hvor nemt eller svært, synes du, det var at fremskaffe oplysningerne? 
Meget nemt 
Nemt 
Svært 
Meget svært 
  
P8. Overraskede resultatet dig? 
Ja  
Nej  
 
P9. Hvor sikker er du på, at du har identificeret alle relevante omkostninger? 
Meget usikker 
Usikker  
Nogenlunde sikker 
Sikker 
Meget sikker 
 
Hvis respondenten svarede ”svært” eller ”meget svært” i spørgsmål P7, skal de svare på spørgs-
mål P10A. Hvis andet end dette er svaret, fortsættes til næste del af undersøgelsen.  
 
P10A. Tror du, at du ville blive mere aktiv som forbruger og undersøge priser fra for-
skellige pensionsselskaber, hvis det var lettere for dig at finde ud af, hvad det koster dig 
at være kunde i dit pensionsselskab? 
Ja 
Nej 
Det ved jeg ikke 
 
Del 3- Forsikring  
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Denne del af undersøgelsen handler om omkostninger til forsikringer. Hvis de har flere forsikrin-
ger hos flere selskaber, bedes de medregne omkostninger til alle sine pensionsselskaber. Dog ikke 
pensionsopsparinger gennem sin bank. I de første spørgsmål bedes respondenterne estimere om-
kostningerne 
 
F1. Hvor meget, tror du, at du betalte samlet for forsikringer relateret til din bolig og 
ejendele i 2020, fx i indboforsikring, husforsikring, bilforsikring, glas og kummeforsik-
ring og elektronikforsikring? 
 
F2. Hvor meget, tror du, at du betalte samlet for forsikringer relateret til dig som per-
son i 2020, fx i sundhedsforsikring og ulykkesforsikring? (Du skal ikke medregne for-
sikringer gennem din pensionsordning). 
 
F3. Hvor meget, tror du, at du betalte samlet for rejseforsikringer i 2020? 
 
F4. Hvor meget, tror du, at du betalte i alt for dine forsikringer i 2020? 
 
F5. Hvor sikker er du på dit samlede estimat? 
Meget usikker 
Usikker  
Nogenlunde sikker  
Sikker 
Meget sikker 
 
I det følgende spørgsmål bliver de deltagende spurgt om at undersøge hvad de reelt betalte for at 
være med i sit/sine forsikringsselskab(er) 
 
F6. Hvor meget betalte du samlet for forsikringer relateret til din bolig og ejendele i 
2020, fx i indboforsikring, husforsikring, bilforsikring, glas og kummeforsikring samt 
elektronikforsikring? 
 
F7. Hvor meget betalte du samlet for forsikringer relateret til dig som person i 2020, fx i 
sundhedsforsikring, ulykkesforsikring? 
 
F8. Hvor meget betalte du samlet for rejseforsikringer i 2020? 
   
F9. Hvor nemt eller svært, synes du, det var at fremskaffe oplysningerne? 
Meget nemt 
Nemt 
Svært 
Meget svært 
 
F10. Overraskede resultatet dig? 
Ja 
Nej 
 
F11. Hvor sikker er du på, at du har identificeret alle relevante omkostninger? 
Meget usikker 
Usikker 
Nogenlunde sikker 
Sikker 
Meget sikker 
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Hvis den deltagende svarede ”svært” eller ”meget svært” i spørgsmål F9, skal de svare på spørgs-
mål F12A. Hvis andet end dette er svaret, fortsættes til sidste spørgsmål af undersøgelsen. 
 
F12A. Tror du, at du ville blive mere aktiv, som forbruger og undersøge priser fra andre 
forsikringsselskaber, hvis det var lettere for dig at finde ud af, hvad det koster dig at 
være kunde i dit forsikringsselskab? 
Ja 
Nej 
Det ved jeg ikke 
 
F13. Angiv venligst din alder. 
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