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SAMMANFATTNING 
Aktuella rapporter och statistik rörande de svenska stor- och nischbankerna redovisar 

ett missnöje hos dagens bankkunder. Det finns en noterbar skillnad mellan 

kundnöjdheten hos storbankernas respektive nischbankernas kunder, då 

nischbankerna har fler nöjda kunder. Eftersom bankerna har en betydande roll för 

individen och samhället ansåg vi att det var värt att undersöka problematiken kring 

det ökade missnöjet. Detta gjordes genom att granska huruvida nischbankernas 

beteende skiljer sig från storbankernas och om nischbankernas framväxt kan påverka 

storbankernas ställning på marknaden.  

 

Granskning och analys av nationalekonomisk litteratur, rapporter och statistik rörande 

bankmarknaden har varit det tillvägagångssätt som använts. Uppsatsen följer 

genomgående SCP-modellen, men övervägande fokus ligger på teorier kring 

konsumentbeteende.  

 

De slutsatser som dras visar att stor- och nischbankerna lockar olika typer av 

bankkunder, som till största del präglas av generationsskillnader. På grund av de olika 

kundtyperna har nischbankernas etablering en ännu omärkbar påverkan på 

storbankernas ställning.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
De svenska bankerna har en essentiell roll i det svenska samhället och fungerar som 

motorn i det finansiella systemet. Därför är det oroväckande att SIFOs senaste 

förtroendebarometer (2016) visade att förtroendet för de svenska bankerna har 

minskat de senaste åren. I dagsläget hamnar bankerna på plats tolv av femton, och 

aldrig förr har förtroendet varit så lågt. Förtroendebarometern visade att de svenska 

medborgarna rentav har större förtroende för företaget ICA än vad de har för 

bankerna. Annan statistik från Svenskt Kvalitetsindex (2015), rörande kundnöjdhet, 

visar även att allt fler bankkunder är missnöjda med sin bank. Tre av fyra av Sveriges 

storbankers kundnöjdhetsbetyg befinner sig under branschgenomsnittet.  

 

Värt att notera är att förtroende och missnöje är två skilda begrepp. Förtroende berör 

huruvida bankernas beteende påverkar deras anseende och skildrar kundernas tilltro 

till att banken utför sina uppgifter. Kunderna kan därmed förlita sig på att bankerna 

inte agerar på ett sätt som leder till att kunderna förlorar sina pengar (Hansing, 

telefonintervju, 2016). Missnöje, å andra sidan, berör huruvida banken och dess 

tjänster lever upp till kundernas förväntningar (SKI, 2015). Trots att det är två vitt 

skilda begrepp, går de ändå hand i hand. Därför fann vi det relevant att utreda vad 

som kan tänkas vara de bakomliggande orsakerna till missnöjet och indirekt behandla 

det minskade förtroendet för bankerna.  

 

De fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank har länge haft en 

stark oligopolställning på den svenska bankmarknaden. Men det har inte alltid varit 

dessa fyra banker som har dominerat marknaden. Före 1960-talet fanns många banker 

men flertalet av dessa ingick i fusioner och antalet banker minskade med två 

tredjedelar, 60- och 70-talet blev fusionernas storhetstid. Under 80-talet skedde 

avregleringar på den svenska bankmarknaden med syfte att främja konkurrensen 

(Larsson & Lönnborg, 2014). Sedan kom 90-talet och allt fler bankaktiebolag 

etablerades, däribland Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken, och under 2000-

talet introducerades ICA Banken på marknaden. Dessa banker grundade sin 

verksamhet inom ett specialiserat område (Se källa över respektive nischbank).  
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I dagsläget täcker storbankerna en majoritet av marknadsandelarna, men under de 

senaste decennierna har det även skett en branschglidning mellan bankverksamhet och 

försäkringsverksamhet. Trots branschglidningen och nischbankernas uppkomst tycks 

bankkunderna vara trögrörliga (Konkurrensverket, 2013). Hur kan då missnöjet hos 

storbankskunderna förklaras om konkurrensen är begränsad och få kunder byter bank?  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Dagens bankmarknad präglas främst av storbanker och nischbanker. Konkurrens kan 

ske mellan nischbanker, mellan storbanker, men också mellan stor- och nischbanker. 

Eftersom vår uppfattning är att konkurrensen på bankmarknaden är begränsad, vill vi i 

vår uppsats studera vad som begränsar kundkonkurrensen mellan stor- och 

nischbanker och hur banker konkurrerar med varandra om kunderna.  

 

Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka hur nischbankerna har lyckats etablera 

sig på marknaden och gjort sina kunder nöjda, trots storbankernas starka ställning. 

Syften är även att undersöka huruvida nischbankernas etablering påverkar, och kan 

tänkas påverka, marknaden och konkurrensen.  

 

Därför kommer uppsatsen att behandla och besvara två frågor: 
 

• Hur har nischbankerna lyckats ta sig in på bankmarknaden och vinna 

förtroende? 

• Hur påverkas marknadsstrukturen av nischbankernas framväxt? 

 

1.3 Avgränsning 
Vår uppsats har behandlat fyra storbanker och tre nischbanker på den svenska 

bankmarknaden. Detta för att storbanker och nischbanker tillhör kategorin 

bankaktiebolag och erbjuder samma produkter. Eftersom det finns fyra storbanker i 

Sverige, har alla fyra ingått i vår studie. Dessa banker är Handelsbanken, Nordea, 

SEB och Swedbank. De tre nischbanker vi har behandlat är ICA Banken, 

Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken. Vi har behandlat storbankerna och de 

valda nischbankerna som två grupper då vår uppfattning är att samtliga storbanker 
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präglas av låg kundnöjdhet medan nischbankerna i denna studie präglas av högre 

kundnöjdhet, enligt SKIs undersökning.  

 

Eftersom vi inte har studerat vardera banks årsredovisningar noggrant, utan 

framförallt undersökningar kring deras kunders nöjdhet och omdömen, valde vi dessa 

nischbanker då det var de enda nischbanker som ingick i en undersökning av Svenskt 

Kvalitetsindex. Då vi har valt att undersöka bankmarknaden och dess banker ur ett 

privatkundsperspektiv, gjorde vi bedömningen att bankernas årsredovisningar och 

vinster var mindre relevanta.  

 

1.4 Definitioner 

Definitionen av en storbank är en bank som kan erbjuda ett fullsortiment av 

finansiella tjänster. Storbanker kategoriseras som universalbanker. Med 

universalbank avses de banker som levererar banktjänster inom hela bankområdet 

(Regeringen, 2007). Storbankerna representerar större delen av den finansiella 

marknaden (Nationalencyklopedin, 2015).  

 

En generell definition av en nischbank är en bank som specialiserat sig på att erbjuda 

en eller ett fåtal banktjänster. Nischbankerna karaktäriseras av att de inte har ett 

utbyggt nät av bankkontor, utan betjänar en större del av sina kunder via telefon och 

internet (Nationalencyklopedin, 2015). Denna definition används i vår uppsats.  

 

På senare tid har nischbankerna utvecklat ett allt större produktutbud och kan erbjuda 

samma utbud som storbankerna, vilket gör att även nischbankerna kan kategoriseras 

som universalbanker. Nischbankerna kallas även för ”mindre banker”. (Hansing, 

telefonintervju, 2016) 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 
Vår uppsats grundas på mikroekonomisk teori där vi har studerat marknaden, 

bankerna och deras beteenden samt kundernas beteenden, för att få en förståelse för 

den utveckling som skett under de senaste åren. Vi har genomfört en litteraturstudie 

där vi har granskat böcker, vetenskapliga artiklar, samt tidigare forskning i form av 

rapporter som har berört området. Som referensram har vi använt SCP-modellen och 

teorier som har behandlat konsumenternas beteende och bankernas lokalisering.  

 

Vi har granskat rapporter utförda av Konkurrensverket, Länsstyrelsen, Riksbanken, 

Svenska Bankföreningen och Svenskt Kvalitetsindex för att få en uppfattning om och 

förståelse för bankmarknaden och dess struktur. En undersökning utförd av Svenskt 

Kvalitetsindex har haft en väsentlig betydelse i vår uppsats då vi har använt oss av 

deras undersökning om kundnöjdhet. Kundnöjdhet är en svårmätt variabel, därför 

gjorde vi bedömningen att det var svårt för oss att avgöra vilka faktorer som har 

betydelse vid mätning av kundnöjdhet. Ett alternativ hade varit att genomföra en 

enkätstudie, men med avseende på vår tidsram ansåg vi att det inte var rimligt att 

genomföra. Vi har även tagit del av diverse lokala tidningsartiklar för att få en 

uppfattning om vad hos bankernas agerande som väckt kundernas missnöje.  

 

Vi har använt oss av brottsstatistik från kundnöjdhetsstatistik från Svenskt 

Kvalitetsindex (SKI), statistik över internetanvändandet från Statistiska Centralbyrån 

(SCB) för att kunna göra en bedömning av både dagsläget och utvecklingen över tid, 

men även statistik från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Gällande brottsstatistik och 

internetanvändandet har vi studerat aktuella siffror gällande det senaste året mer 

noggrant, men också gjort jämförelser med tidigare år för att granska utvecklingen 

och eventuella samband. Brottsstatistiken har vi inte lagt större vikt vid, utan har 

använt denna för att undersöka möjliga konsekvenser av digitaliseringen.  

 

Vi valde även att genomföra tre intervjuer med fem förberedda frågor. Avsikten var 

att använda intervjuerna i informations- och faktasyfte men utifrån olika synvinklar 

för att bredda vår kunskap inom området. Vi tog kontakt med Johan Hansing som är 

avdelningschef för ekonomi och analys på Svenska Bankföreningen, Mårten 
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Törnqvist som har författat Konkurrensverkets rapport Konkurrensen på den 

finansiella tjänstemarknaden (2013) och Henrik Nyman som var projektledare för 

Svenskt Kvalitetsindex undersökning Bank 2015. Vi valde dessa personer då vi ville 

ha svar på våra frågor ur ett bankperspektiv, ett konkurrensperspektiv och ur ett 

kundperspektiv. Vi genomförde en telefonintervju med Johan Hansing, därför var det 

lättare att ställa följdfrågor och intervjun följer därför inte vår mall med intervjufrågor. 

Mårten Törnqvist och Henrik Nyman valde själva att besvara frågorna via mail.  

 

2.2 Svenskt Kvalitetsindex 
Svenskt kvalitetsindex är en organisation som utför undersökningar av branscher i 

syfte att göra företag och organisationer konkurrenskraftiga. Undersökningarna görs 

varje år och resultaten av jämförelserna är alltid offentliga. (Svenskt Kvalitetsindex, 

2015) 

 

SKI undersöker kundupplevelse och gör medarbetarstudier. I vår studie har 

undersökningen av kundupplevelse legat till stor grund. SKIs mätningar baseras på 

den faktiska kundens erfarenheter. Vid varje mätning av kundnöjdhet tas hänsyn till 

kundernas erfarenheter inom aspekter såsom produkt- och servicekvalitet, image, 

prisvärdhet samt förväntningar. För att mäta kundnöjdheten utgår SKI från tre fasta 

frågor – en fråga som beaktar nöjdhet i allmänhet, en som beaktar nöjdhet i relation 

till förväntningar och en som beaktar nöjdhet i relation till en ideal-leverantör.  

 

Denna uppsats har baserats på SKIs telefonintervjuer under perioden augusti-

september år 2015, där individer mellan 18-79 år och bosatta i Sverige har deltagit, 

samt företag med minst en anställd. Cirka 9500 intervjuer genomfördes. Intervjun 

innehöll frågor som besvarades enligt en 1-10-skala där 1 innebär missnöjd/stämmer 

inte och 10 innebär mycket nöjd/instämmer helt. SKI använde sig av den statistiska 

metoden partiell minsta kvadratsmetoden för att analysera datamaterialet. Därefter 

presenterades ett betyg för vardera aspekt på en 0:100-skala. Aktörer med betyg runt 

60 tenderar generellt sett att ha svårt att få återkommande kunder medan aktörer med 

betyg runt 75 indikerar en mycket stark relation mellan kund och aktör. (Svensk 

Kvalitetsindex, 2015) 
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Figur 1: Kundnöjdhetsindex 

 
Egen bearbetning, källa: Svenskt Kvalitetsindex, 2015 
Figuren visar skalan mellan 0-100 och hur betyget ska tolkas.  

 

2.3 Metodkritik 
De undersökningar som vi har använt oss av, och då främst SKIs 

kundnöjdhetsundersökning, ansåg vi vara opartisk då denna undersökning 

representerar folkets åsikter. Däremot kan det vara en brist att undersökningen inte 

nämner hur många av de tillfrågade som är kunder hos respektive bank, men vi ansåg 

att detta inte påverkar bankernas kundnöjdhetsbetyg. 

 

Intervjun med Hansing uppfattade vi som partisk då han representerar de fyra 

storbankerna. Vi valde därför att granska intervjun och endast ta med saklig 

information till denna uppsats. Övrig information som intervjun gav, har vi haft i 

åtanke under uppsatsens gång. Då de andra intervjupersonerna besvarade frågorna via 

mail med några dagars betänketid från deras sida, upplevde vi det som att deras svar 

var noga formulerade. Dock har dessa personer undersökt marknaden utifrån ett 

objektivt perspektiv, därför anser vi att de var mindre partiska. Även dessa intervjuer 

har granskats noga och vi valde ut de delar vi ansåg vara relevanta.  

 

Värt att tillägga är att den höga kundnöjdheten inte är generaliserbart för samtliga av 

Sveriges nischbanker, utan gäller enbart de nischbanker som vi har behandlat.  
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3. Vad gör banken?  
De svenska bankerna har rollen likt en motor i det finansiella systemet. Framförallt är 

de viktiga för den ekonomiska tillväxten och för att öka människors välstånd (Svenska 

Bankföreningen, 2015).	 Det finansiella systemet har som övergripande syfte att 

förenkla allokeringen av ekonomiska resurser (Riksbanken, 2014):	
 

De svenska bankernas tre huvuduppgifter är följande: 

1. Omvandla sparande till finansiering 

2. Göra det möjligt att hantera betalningar på ett effektivt sätt 

3. Hantera risker 

3.1 Omvandla sparande till finansiering 

Omvandlande från sparande till finansiering innebär att privatpersoner och företag 

sätter in pengar på ett konto, antingen för att kunna fördela sin konsumtion över hela 

sin livscykel eller för att placera pengar. På så sätt tar det finansiella systemet emot 

likviditetsöverskott och sparande från privatpersoner och företag för att sedan låna ut 

dessa medel till andra företag och privatpersoner med finansieringsbehov. Bankerna 

har en betydande roll i fråga om att skapa effektivitet – om varje sparare själva skulle 

behöva söka upp och utvärdera en lämplig investeringsmöjlighet skulle omvandlingen 

från sparande till finansiering ske ineffektivt. Banksektorn hjälper då till att 

effektivisera processen genom att bistå med kanalisering av sparande och 

finansiering. Bankerna kan dessutom utnyttja stordriftsfördelar och lösa spararens 

problem med asymmetrisk information. (Riksbanken, 2014) 

 

Bankerna erbjuder olika typer av sparprodukter till hushållen. Sparandet kan ske 

genom inlåning, aktier, fonder, försäkringssparande eller obligationer. Banksparandet 

har blivit hushållens största sparform. Banken kan också bistå med utlåning av pengar 

om hushållet exempelvis ska genomföra ett bostadsköp. Utlåning kan också ske till 

företag som vill nyinvestera eller öka produktiviteten, dessa åtgärder skapar fler 

arbetstillfällen och på så sätt bidrar bankerna med att öka samhällets välstånd. 

(Svenska Bankföreningen, 2015) 
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3.2 Betalningsförmedling 

En förutsättning för att ekonomin som helhet ska fungera effektivt är att de 

ekonomiska transaktionerna sker snabbt, smidigt och säkert, till låga kostnader. Med 

ekonomiska transaktioner avses både betalningar mellan banker och andra finansiella 

institut samt betalningar mellan privatpersoner. (Riksbanken, 2014)  

 

Det svenska betalningssystemet innefattar konto-till-kontobetalningar, bankgiro och 

kortsystem. Idag väljer allt färre svenskar att betala sina räkningar och fakturor på 

bankkontor. Bankens uppgift är att både små och stora vardagliga bankärenden ska 

ske snabbt och till låg kostnad, vilket resulterar i att svenskarna numera väljer att 

betala räkningar och fakturor över internet. (Svenska Bankföreningen, 2015) 

 

3.3 Hantera risker 

Den sista huvuduppgiften som bankerna har är att minska, sprida och omfördela risker 

(Riksbanken, 2014). Detta kan exempelvis ske genom att man sprider risken antingen 

över tid eller mellan olika aktörer. Den vanligast förekommande riskspridningen är att 

banker erbjuder hushållen exempelvis bolån med olika löptider. Bolånet kan då tryggt 

bindas till den aktuella bolåneräntan som banken erbjuder och lånet har då samma 

räntesats under hela löptiden. För spararen kan risken spridas genom att investera i 

fonder i stället för enskilda aktier, på så sätt skyddar sig spararen mot risken att ett 

specifikt företag skulle gå i konkurs (Svenska Bankföreningen, 2015).  

 

3.4 Banken som företag 
Banken är ett företag, som likt alla andra företag, strävar efter vinstmaximering. 

Vinstmaximering innebär att företag söker den största differensen mellan dess intäkter 

och utgifter. (Frank, 2010)  

 

Storbankernas årsredovisningar visade att bankernas intäkter består av räntenetto 

vilket motsvarar bankens ränteintäkter minus räntekostnaderna, provisionsnetto vilket 

är avgifter för tjänster så som kort och betalningar, kapitalförvaltning, låneprovisioner, 

försäkringar samt aktiehandel, nettoresultat finansiella transaktioner vilket är resultat 

från marknadsvärdering av utlåning, upplåning, valutor och värdepapper som innehas 

av banken och övriga intäkter. Kostnaderna består av personalkostnader vilket är den 
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kostnad att ha personal på både bankkontor och via internetservice, övriga kostnader 

som exempelvis IT-kostnader, kreditförluster vilka uppstår när låntagaren inte kan 

betala räntor eller amorteringar och skatt. (Se källa över respektive storbanks 

årsredovisning)  

 

Det som skiljer storbankernas intäkter och kostnader mot nischbankernas intäkter och 

kostnader är att nischbankerna inte har samma personalkostnader då nischbanker har 

inga, eller färre, bankkontor. Nischbankernas årsredovisning presenterar även en 

ytterligare intäktspost, nämligen försäkringspremier vilket inkluderar intäkter från 

försäkringsförsäljning. (Se källa över respektive nischbanks årsredovisning) 
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4. Lagar och regleringar 
 

4.1 Bankaktiebolagslagen: en öppning för nischbanker  
Redan år 1987 inkluderades privata bankaktiebolag i lagen om Bankaktiebolagslagen 

(1987:618). Med bankaktiebolag avses de bolag som har fått tillstånd att bedriva 

bankrörelse enligt Bankrörelselagen (1987:617), där bankrörelse definieras som 

verksamhet där inlåning på konto ingår. Förutsatt att behållningen är nominellt 

bestämd och finns tillgänglig för insättaren med kort varsel. (Sveriges Rikes Lag, 

2016) 

 

4.2 Basel II: med syfte att stabilisera 
Basel II är ett regelverk för bankernas kapitalkrav som trädde i kraft i Sverige och 

övriga EU-länder år 2007. Basel II syftar till att öka den finansiella stabiliteten och 

gynna ekonomiskt tillväxt. Detta regelverk ersatte den föregående 

Baselöverenskommelsen, och har som syfte att bättre spegla de verkliga förhållandena 

inom bankverksamheten och ge möjligheter till ett mer flexibelt system för 

tillsynsmyndigheterna. Den traditionella regeln är att banker inom EU måste inneha 

kapital på en miniminivå på fem miljoner euro. (Riksbanken, 2015) 

 

Regelverket Basel II är grundat i tre olika delar, så kallade pelare. Den första pelaren 

berör kapitalkrav samt kredit-, marknads- och operativa risker. Den andra pelaren 

berör tillsynsmyndigheternas roll, funktioner och befogenheter samt riks- och 

kapitalhantering hos bankerna. Den tredje pelaren berör bankernas krav på 

offentliggörande av information. De myndigheter som arbetar med bankernas tillsyn 

får, i och med Basel II, en större betydelse i och med godkännandet och kontrollen av 

varje enskild banks system. Möjlighet ges även att bedöma varje banks risk i 

förhållande till det kapital som banken tillhandahåller. På grund av bankernas 

väsentliga roll i samhället ska reglering och granskning av bank göras till samhällets 

fördel då Basel II ska öka den finansiella stabiliteten och gynna ekonomiskt tillväxt. 

(Riksbanken, 2015)  
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4.3 Lagen om insättningsgaranti: en trygghet för kunden 
Lagen om insättningsgarantin trädde i kraft år 1995 och syftar till att skydda 

konsumenten och bidra till finansiell stabilitet. Denna lag beror samtliga av Sveriges 

banker. Detta innebär att konsumenten får ersättning om banken går i konkurs. 

Garantin ersätter kapital upp till 100 000 euro per person och institut. (Sveriges Rikes 

Lag, 2016) 

 

4.4 En implicit, statlig garanti: förväntningarna på storbankerna 
Det finns en ytterligare, outtalad garanti som berör enbart storbankerna, då dessa är så 

pass stora och viktiga för det finansiella systemet att det skulle innebära allvarliga 

konsekvenser om någon av dessa skulle gå i konkurs. Därför förväntar sig 

marknadsaktörer att staten kommer att ingripa och stötta en systemviktig bank vid 

allvarliga problem. Denna förväntan är en implicit, statlig garanti. 

(Finansinspektionen, 2015)  
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5. Referensramar och tidigare forskning 

5.1 SCP-modellen 

SCP-modellen1 ger en övergripande förklaring till den relevanta marknadens struktur 

och företagens beteenden och prestation. Utöver marknadsstruktur och prestation, 

ligger även grundläggande förutsättningar samt lagar och regleringar till grund för att 

analysera marknadens resultat. (Carlton & Perloff, 2015) 

 

Som en utveckling av SCP-modellen presenterar Neuberger (1997) en reviderad SCP-

modell, vilken är direkt anpassad efter bankmarknaden, se figur 2. I denna modell 

antar Neuberger ett omvänt samband – bankernas beteende och prestation kan 

påverka marknadsstrukturen. SCP-modellen berör även grundläggande förutsättningar 

och statliga ingrepp, såsom lagar och regleringar vilka vi presenterar i kapitel 4 samt i 

kapitel 6.1 rörande bankmarknadens utveckling,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 SCP står för ”structure, conduct and performance” 
2	En brist hos datamaterialet är avsaknaden av statistik över användandet av internetbank för åldrarna 
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Figur 2: Reviderad SCP-modell, anpassad för bankmarknaden  

 

Egen bearbetning, källa: Neuberger, D. (1997) Structure, Conduct, Performance in Banking Markets 

Figuren visar en reviderad SCP-modell, anpassad för bankmarknaden. Ett omvänt 

samband antas, därför kan bankernas prestation och beteende påverka strukturen.  
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5.1.1 Grundläggande förutsättningar 
Neuberger (1997) menar att banker skiljer sig åt från andra företag främst angående 

utbud. För banker handlar det om att producera tjänster med hjälp av arbetskraft och 

finansiellt kapital. Service definieras som en fysisk eller intellektuell handling som 

tillfredsställer den efterfrågan som finns för stunden. Detta betyder att 

bankmarknaden definieras som en servicemarknad. På en servicemarknad har 

företagets image och förtroendet för företaget en betydande roll för efterfrågan, men 

också distributionen av tjänsten, det vill säga att företaget är lokaliserat där den 

efterfrågas av kunderna, är också viktig. (Neuberger, 1997) 

 

Eftersom det kan vara komplicerat för den enskilda individen att söka information om 

vilka tjänster banken erbjuder och hur dessa fungerar, kan det finnas risk för 

asymmetrisk information på marknaden. Det är därför viktigt, ur bankens perspektiv, 

att marknadsföra sig för att därigenom skapa ett varumärke för banken och tilltala 

potentiella kunder. En ytterligare faktor som påverkar den asymmetriska 

informationen är att banken och dess tjänster är erfarenhetsbaserade varor och därför 

blir trygghet och god kännedom också viktiga delar i kundernas val av bank. 

(Neuberger, 1997)  

 

Val av bank baseras främst på “banklojalitet” hos de konsumenter som är ovilliga att 

investera i sökandet efter information. Dessa konsumenter tenderar att ”ärva” den 

bank som föräldrarna redan har. Om banken har vunnit förtroende hos hushållet, 

minskat den asymmetriska informationen och byggt upp en långsiktig relation 

kommer konsumenterna reagera dröjande vid ränteförändringar. Dessa 

låsningseffekter medför konkurrensfördelar och etableringshinder för potentiella 

konkurrenter, då dessa kunder tenderar att sällan eller aldrig byta bank. Den ökade 

digitaliseringen och kundernas ökade vilja att söka efter information har dock lett till 

att banker numer erbjuder sina tjänster via internet och telefon, dessa kunder är 

mindre banklojala. (Neuberger, 1997) 

 

5.1.2 Marknadsstruktur 

Marknadsstrukturen bestäms bland annat av inträdeshinder, vilket innebär att 

potentiella aktörer hindras från att etablera sig på marknaden. Dessa hinder berör både 
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tids- och kapitalaspekt, men också produktpatent (Carlton & Perloff, 2015). Bain 

(1956) har identifierat och analyserat andra faktorer som kan hindra potentiella 

aktörer. Dessa faktorer är absoluta kostnadsfördelar, skalekonomi och 

produktdifferentiering. 

 

Hur marknaden är uppdelad i olika segment påverkar också marknadsstrukturen. Med 

marknadssegment menas att det finns en skillnad mellan kunderna i ett segment 

jämfört med ett annat segment. Antingen kan skillnaden bero på att företagen 

prisdiskriminerar, det vill säga, de låter en utvald kundgrupp få tillgång till förmånliga 

erbjudanden eller att företagen väljer ett område att nischa sig inom. (Frank, 2010)  
 

5.1.3 Beteende 
De olika aktörerna på marknaden kan agera på olika sätt för att uppnå ett gott resultat. 

Bankernas beteende grundas i marknadens struktur och utifrån beteendet väljer 

banken vilka medel de ska använda för att nå sina mål och lyckas på marknaden. 

Dessa beteenden kan exempelvis vara marknadsföring, konkurrensmedel och 

prissättning. (Carlton & Perloff, 2015) 

Med hjälp av spelteori kan interaktionen mellan rationella beslutsfattare, som inte till 

fullo kan förutsäga vad deras beslut kommer resultera i, att analyseras. Spelteori är 

applicerbart på en marknad med två eller fler aktörer, där varje aktör söker maximera 

sin vinst. Aktörerna på marknaden är också högst medvetna om de konkurrerande 

aktörernas agerande då deras ageranden kan påverka den egna vinsten. De strategiska 

variablerna inom spelteori kan vara bland annat pris, kvantitet eller marknadsföring. 

(Carlton & Perloff, 2015) 

 

Angående priskonkurrens är många av de räntebärande produkterna starkt knutna till 

penningmarknaden, vilket gör att de olika aktörerna har väldigt likartade marginaler 

på dessa produkter. Detta leder i sin tur till att konkurrensmöjligheterna begränsas, 

enligt Neuberger. Istället för konkurrens om pris uppkommer istället konkurrens inom 

kvalitetsområdet. Några exempel på dessa så kallade kvalitetsvariabler kan vara 

närhet till bankkontor, samt bemötande och kompetens hos personalen. (Neuberger, 

1997) 
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Kvalitetsvariabler är en form av vertikal produktdifferentiering. Forskarna Moshe, 

Vale och Kristiansen (2005) har undersökt hur banker kan produktdifferentiera 

vertikalt för att få konkurrensfördelar. Detta gjordes med hjälp av regressionsanalys 

där de undersökte om bankkunderna är villiga att betala för kvalitet i form av stor 

kapitalkvot, bankens storlek och bankens förmåga att undvika risker. Resultatet visade 

att bankerna kan, genom vertikal produktdifferentiering, signalera kvalitet där man 

såg att konsumenterna främst är villiga betala för bankens förmåga att undvika risker.  

 

Även Michael Spence visade hur de informerade aktörerna kan signalera information 

kring sin verksamhet för att förbättra verksamhetens prestation. Han menade att 

företag bör utföra kostsamma handlingar som också är observerbara. På så sätt sänder 

företagen ut information om att de har den ekonomiska förmågan att kosta på sig 

handlingen, men de signalerar också värdet och kvaliteten hos de utbjudna 

produkterna. (Löfgren, Persson & Weibull, 2001) 

 

I Spence teori kring informationssignalering, antog han att det är företagen som sitter 

på information. Joseph Stiglitz menar att det kan finnas fall där kunden är den 

informerade och företaget är den oinformerade. För att då minska risken för 

asymmetrisk information kan företagen låta kunder välja mellan olika kontrakt som 

på förhand är kombinerade med olika tidsperspektiv och priser.  På så sätt signalerar 

kunden sin information till företaget, och företaget kan då identifiera vilken kundtyp 

det rör sig om (Löfgren, Persson & Weibull, 2001). Om företaget har möjlighet att 

identifiera olika kundtyper kan prisdiskriminering mellan olika kundgrupper också 

förekomma på bankmarknaden, exempelvis genom att banken erbjuder förmånligare 

ränta till de mer förmögna kunderna. Det kan även förekomma prisdiskriminering 

gällande produkter då tjänster tillhandahålls billigare än det pris som täcker bankens 

kostnader, och även tvärtom, beroende på vilken produkt som erbjuds (Neuberger, 

1997). 
 

5.1.4 Prestation 
Grunden för de olika aktörernas prestation ligger i strukturen på marknaden och de 

olika uppträdanden och beteenden som de tillämpar (Carlton & Perloff, 2015). Enligt 

Neuberger kan en banks effektivitet och prestation mätas i olika måttenheter, 
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exempelvis vinst, effektivitet, marknadsmakt eller genom kundernas upplevda nytta. 

Dock kan en del mätproblem uppkomma då det är komplicerat att veta vad som ska 

mätas och vad som ska inkluderas. Ett ytterligare problem som kan uppkomma på just 

bankmarknaden är att det inte enbart är kvantiteten av exempelvis innevarande kapital 

eller mängden utlånade pengar banker har utan, som tidigare nämnt, kvaliteten på 

bankens tjänster som är mycket viktigt för dess konkurrenskraft. Denna kvalitet är i 

sin tur mycket svår att mäta och jämföra med konkurrenterna (Neuberger, 1997). I 

denna uppsats mäts prestationen i kundernas upplevda nytta. 
 

5.2 Lokaliseringsteorier 

Lokaliseringsteorierna syftar till att förklara var företagen placerar sig på marknaden 

baserat på valet av produktkaraktäristiska. En produkt kan skilja sig åt vad gäller 

kvalitet och tillgänglighet. Med tillgänglighet avses tillgänglighet i form av 

bankkontor, tillgänglighet på internet och telefon men också tillgänglighet i termer av 

produktdifferentiering.  
 

5.2.1 Hotellings gata 
Hotellings teori utgår från ett duopol, det vill säga enbart två företag finns tillgängliga 

på marknaden samt ett större antal konsumenter, vilka är jämnt distribuerade längs en 

horisontell linje som kan liknas vid en gata. Hotelling antar att lokaliseringen är det 

enda som skiljer produkterna åt, i övrigt är de identiska. Det enda konsumenterna tar i 

beaktande vid val av produkt är avståndet, de kommer därför att föredra det närmast 

belägna företaget då transportkostnader inkluderas i produktens pris.  

 

Till en början är de två befintliga företagen lokaliserade vid vardera änden av linjen, 

på så sätt fördelas marknaden jämnt mellan de två företagen. Endast konsumenter som 

är belägna mittemellan två företag är indifferenta. Så småningom kommer företag 1 

att söka en större andel av marknaden och därför flytta sin verksamhet något närmare 

flertalet av kunderna. Eftersom företag 2 då förlorar kunder, kommer de också att 

flytta sig närmare kunderna. Detta kommer att fortsätta tills båda företagen är 

lokaliserade på mitten av linjen, det vill säga centralt belägna i förhållande till 

kunderna. (Carlton & Perloff, 2015) 
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5.2.2 Salops cirkel  
Till skillnad från Hotellings gata och antagandet om att företagen lokaliserar sig längs 

en horisontell linje, antar Salop i sin cirkelmodell att företagen väljer att placera sig 

längs en cirkel. Syftet är att företagen ska placera sig långt ifrån konkurrenterna för att 

vinna marknadsandelar och konsumenterna väger avstånd mot preferenser. Företagen 

differentierar därmed sin produkt för att den ska tillfredsställa konsumenternas 

preferenser. (Carlton & Perloff, 2015) 

 

Figur 3: Bankers och investerares lokalisering längs Salops cirkel 

 
Egen bearbetning, källa: van Hoose, D. (2010) The Industrial Organization of Banking, s 49 

Figuren visar Salops cirkel anpassad för bankmarknaden. Längs cirkeln finns en 

investerare och två banker. Investeraren har samma avstånd till de båda bankerna, 

men bankerna skiljer sig med avseende på produktegenskaper. 
 

D. van Hoose (2010) presenterar Salops cirkelmodell anpassad till bankmarknaden. 

Han antar att det finns ett antal banker på marknaden som erbjuder samma produkt 

men som skiljer sig åt gällande produktegenskaper. Produktegenskaper kan 

exempelvis vara låneränta i relation till amorteringskrav eller kreditprövning, men 

också en kvalitetsvariabel. De specifika produktegenskaperna är konstant 

distribuerade längs cirkeln. Investeraren kommer att välja att investera hos den bank 

där totalkostnaden är lägst. I de fall där investeraren har olika avstånd till bankerna, 

kommer investeraren väga avstånd mot preferenser. Transportkostnaden kommer att 

vägas in i totalkostnaden.  
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Med olika produktegenskaper menas att företagen differentierar sin produkt med syfte 

att ge konsumenterna större nytta. Produktdifferentiering kan ske både horisontellt 

och vertikalt. Vertikal produktdifferentiering berör kvalitetsvariabler såsom service, 

bankens förmåga att undvika risker eller öppettider. Vid horisontell differentiering är 

kvaliteten likvärdig men produkterna har olika attribut, exempelvis olika konto- och 

kreditkort, låneräntor eller olika funktioner i internet- och mobilbank. (NE, 2015)  
 

5.3 Konsumentbeteende 

Teorierna om konsumentens beteenden syftar till att förklara varför konsumenterna 

gör de val de gör och vad de egentligen efterfrågar.  

 

5.3.1 Ju fler egenskaper desto större nytta 
Traditionell konsumentteori utgår från att nyttan ges av varan. Lancaster frångår detta 

antagande och diskuterar i New approach to consumer theory (1966) huruvida nyttan 

verkligen fås av varan i sig själv. Lancasters konsumentteori syftar till att förklara hur 

konsumtion kan liknas vid en aktivitet där varan är input och dess egenskaper är 

output. Det essentiella i teorin kan sammanfattas enligt följande: 
 

1. Varan i sig själv ger inte konsumenten nytta, varan besitter egenskaper vilka 

ger konsumenten nytta. 

2. Generellt besitter en vara flera egenskaper, och många egenskaper går att finna 

hos mer än en vara. 

3. En kombination av olika varor kan ge andra egenskaper, än om varorna 

konsumeras separat. 

 

Konsumenten kommer att välja den produkt med den kombination av egenskaper som 

ger mest nytta. Dessa egenskaper vara exempelvis pris, förtroende, tillgänglighet av 

produktinformation eller nätverksexternaliteter (Neuberger, 1997). Guibourg (1998) 

beskriver hur nätverksexternaliteter kan påverka efterfrågan, då konsumenter tenderar 

efterfråga den vara/tjänst som uppvisar positiva nätverksexternaliteter. En vara eller 

tjänst sägs uppvisa positiva nätverksexternaliteter om konsumentens nytta av att 

konsumera varan/tjänsten ökar ju fler individer som konsumerar varan/tjänsten. 

Exempel på nätverksexternalitet kan vara betalningsinstrument, exempelvis Swish. 
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Konsumenten kommer att välja det betalningsinstrument som har störst sannolikhet 

att bli accepterad av potentiella motparter. Nätverksexternaliteter kan också beröra 

hur bankernas internetbank är utformad och vilka internettjänster som erbjuds. 

 

5.3.2 Tid: att slösa eller spara?  
Michaels och Beckers teori syftar till att förklara huruvida konsumenterna skapar sin 

egen nytta genom att allokera hushållets resurser efter egna preferenser. Resurserna är 

tid och inkomst. De konsumenter som värderar tid högt tenderar att köpa tid i form av 

tjänster. (Michael & Becker, 1973) 

 

Michael och Becker antyder att individer mellan 30-55 år spenderar mer tid på 

jobbrelaterade uppgifter och har ett tidsbesparande beteende, det vill säga har högre 

alternativkostnad för tid. Dessa individer föredrar därför att köpa tid i större 

utsträckning än individer utanför åldersintervallet. När individen har passerat 55 år 

tenderar beteendet bli mer tidsslösande och mer inkomstsparande. Neubergers 

diskussion rörande banklojalitet kan appliceras då konsumenten med tidsbesparande 

beteende kan tänkas behålla sin bank för att undvika att söka efter information om en 

ny bank.  

Sammanfattning: I detta kapitel har vi redogjort för de modeller och teoretiska 

perspektiv som ligger till grund för denna studie. Vi utgick från SCP-modellen för att 

få en förståelse för marknaden, vi använde lokaliseringsteorier där vi skildrade 

betydelsen av bankernas lokalisering och konsumtentteorier för att förstå hur 

kunderna väljer bank.   
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6. Bankmarknaden: Igår och idag   

6.1 Ett historiskt perspektiv  
År 1661 startades Sveriges första bank av Johan Palmstruch. Banken slutade i en 

bankkrasch då alltför osäkra lån beviljades. 1668 startades istället Riksens Ständers 

Bank, som då tog över landets bankverksamhet. Riksens Ständers Bank var världens 

första centralbank och döptes 1866 om till Sveriges Riksbank. (Riksbanken, 2011) 

 

1800-talet 

Industrialiseringen under 1800-talet hade en väsentlig roll för den finansiella 

marknaden och institutionernas utveckling. Det var också under början av 1800-talet 

som den första regleringen för enskilda banker stiftades. Syftet med regleringen var 

att skapa en god grund för upprättandet av banker och uppmuntra deras verksamhet. 

Lagstiftningen innehöll bland annat regler om kapitalkrav. (Larsson, 1998) 

 

Organisationen mot en modern kreditmarknad började arta sig och kring 1820 började 

den svenska sparrörelsen att organisera sig (Larsson, 1998). Sparrörelsens 

organisering resulterade i att en inflyttad, tysk köpman tog initiativ till grundandet av 

Sveriges första sparbank år 1820 som hette Sparbanken Sverige (Swedbank, u.å). 

Under 1830-talet blev marknaden allt friare för dess aktörer och möjligheterna att 

välja finansieringsmöjligheter ändrades (Larsson, 1998). Detta ledde till att de första 

riktiga enskilda affärsbankerna bildades. En av dessa banker som bildades var 

Wermlandsbanken som grundades år 1832. Wermlandsbanken hör till de äldsta 

bankerna i Norden, och utgjorde tillsammans med en dansk, finsk och norsk bank de 

tidigaste bankerna i Nordeas familjeträd (Nordea, u.å). 

 

År 1856 grundade André Oscar Wallenberg en bank under namnet Stockholms 

Enskilda Bank som därmed blev en av Sveriges största affärsbanker (SEB, u.å). På 

denna tid följde man aktiebolagslagen som stiftades 1848, men det dröjde till 1900-

talets början innan lagarna var riktigt specifika för de olika ändamålen (Larsson & 

Lönnborg, 2014). Handelsbanken är den yngsta av de fyra storbankerna, denna 

grundades år 1871 under namnet Stockholms Handelsbank (Handelsbanken, u.å). 
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1900-talet 

År 1955 klubbades en ny banklag igenom av riksdagen som bland annat gav banken 

större ansvar för sin verksamhet, exempelvis reglering av in- och utlåningsverksamhet 

samt bättre förutsättningar för blancolån. Under 60-talets början begränsades 

bankernas frihet då en så kallad beredskapslag infördes med syfte att ge Riksbanken 

rätt att ingripa vid ytterst ovanliga kreditpolitiska situationer och styra över bankernas 

placeringar. Detta stärkte Riksbankens maktposition gällande styrningen av den 

finansiella marknaden. Staten tvingades sedan lätta på regleringen för att öppna upp 

marknaden. (Larsson & Lönnborg, 2014) 

 

Under samma tidsperiod minskade antalet banker i Sverige radikalt på grund av 

fusioner (Larsson & Lönnborg, 2014). Stockholms Enskilda Bank var en av bankerna 

som ingick i en fusion, vilket skedde under 70-talets början. Stockholms Enskilda 

Bank slogs samman med Skandinaviska Banken och bildade tillsammans 

Skandinaviska Enskilda Banken, S-E Banken. Syftet med samgåendet var att de 

tillsammans fick en bättre möjlighet att stå emot internationell konkurrens (SEB, u.å). 

Också Nordea valde att samgå med andra banker (Nordea, u.å). Stockholms 

Handelsbank var inte sämre, utan gick samman med Bankaktiebolaget i Södra 

Sverige. Tillsammans blev de Svenska Handelsbanken. Anledningen till fusionen var 

att Stockholms Handelsbank sökte marknadsdelar i södra Sverige (Handelsbanken, 

u.å). 

 

Under 70-talets slut skedde avregleringar som gav bankerna möjligheten att själva 

bestämma över utlåningsförutsättningar och kapitalmängd som skulle lånas ut. Detta 

ledde till en hastig ökning av bankernas utlåning. Denna avreglering medförde också 

att nya strategier tillämpades, vilket ledde till konstant tillväxt, introduktion till nya 

finansiella områden och ett ständigt försvar av marknadsandelar. Detta ledde till att 

bankerna inte ägnade resurser till kreditbedömningar av hög kvalitet, vilket var en av 

orsakerna till 90-talets finanskris. Krisen innebar att många banker drabbades av stora 

likviditetsproblem och kreditförluster, vilket påverkade bankernas stabilitet. Politiker 

beslutade att stifta en myndighet vid namn Bankstödsnämnden för att minska oron för 

en finansiell krasch i Sverige. (Larsson & Lönnborg, 2014) 
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Trots krisen valde många av dagens storbanker att expandera i Europa under 90-talet. 

Däremot valde Nordea att minskat sin koncern till den grad att den nu bestod av fyra 

banker (Nordea, u.å). Sparbanken Sverige valde att ingå en fusion med 

Föreningsbanken och bytte namn till Föreningssparbanken (Swedbank, u.å). 

 

Den finansiella marknaden förändrades mycket under 90-talet och ofta integrerades 

bank och försäkringsverksamhet inom samma företag, så kallade finansvaruhus. Det 

var även nu som många nischbanker lyckades etablera sig på marknaden, däribland 

Skandiabanken och Länsförsäkringar Bank (Svenska Bankföreningen, u.å). I samma 

skede blev S-E Banken en av de första bankerna i världen att introducera en komplett 

internetbank för privatkunder. Några år därefter började banken verka under dagens 

namn: SEB (SEB, u.å). 

 

2000-talet och nutid 

Bankmarknadens utveckling har präglats av regleringar och avregleringar, kriser och 

fusioner. I dag domineras bankmarknaden av de fyra storbankerna. 

(Konkurrensverket, 2013) 

 

År 2001 slogs Nordeabankerna samman och har sedan dess bedrivits som en enda 

verksamhet under varumärket Nordea. Kundkretsen inkluderar både privatkunder, 

företagskunder och institutionella kunder. I dagsläget är Nordea den största 

finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen med cirka 10,5 miljoner kunder 

(Nordea, u.å). Dock är Swedbank Sveriges största bank, sett till kundantal, då 

Swedbank i dagsläget har 7,2 miljoner privatkunder i Sverige. Till Swedbanks 

hemmamarknad räknas, utöver Sverige, även Baltikum (Swedbank, u.å). Precis som 

Swedbank är SEB idag verksamt som universalbank i Sverige och Baltikum. I dessa 

länder har banken cirka 4 miljoner privatkunder (SEB, u.å). Idag ses Sverige, Norge, 

Finland, Danmark och Storbritannien som Handelsbankens hemmamarknader 

(Handelsbanken, u.å).  
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6.2 Nischbankerna 
Nischbankerna introducerades först på marknaden under 90-talets senare halva. 

Hansing (telefonintervju, 2016) och Törnqvist (mailintervju, 2016) menar båda att det 

bland annat var digitaliseringen som möjliggjorde etableringen.  

 

ICA Banken 

ICA Banken är en del av koncernen ICA gruppen AB, som är en varu- och 

detaljhandel med fokus på hälsa och mat. ICA gruppen bedriver verksamheterna ICA 

Fastigheter, ICA Banken och Apoteket Hjärtat. (ICA gruppen, u.å)  

 

ICA Banken är en av Sveriges största nischbanker och startades år 2001. Företagsidén 

fokuserar på att underlätta finansiella tjänster för ICA-kunderna men också att öka 

kundlojaliteten till koncernen, samt minska ICA-gruppens transaktionskostnader för 

främmande bank- och kreditkort. Banken har en kundkrets som innefattar cirka 3,6 

miljoner kunder, varav cirka 660 000 kunder utnyttjar banktjänsterna som innefattar 

lönekonto, sparkonto, fonder, bankkort, blancolån, försäkringar och bolån.	 (ICA 

Banken, u.å) 

 

Länsförsäkringar Bank 

Länsförsäkringar började sin verksamhet med försäkringar och byggde upp ett starkt 

varumärke. År 1996 grundades sedan verksamheten Länsförsäkringar Bank. 

(Länsföräkringar Bank, u.å) 

 

Företagsstrategin utgår från Länsförsäkringsgruppens stora kundbas, vilket innebär att 

banken nyttjar det starka varumärket och banktjänsterna erbjuds i första hand till de 

3,5 miljoner kunderna i Länsförsäkringsgruppen. Större delen av kunderna är 

privatkunder. (Länsföräkringar Bank, u.å) 

 

Skandiabanken  

Skandia grundades redan 1855 som brand- och livförsäkringsverksamhet och hade 

försäkringar för olika ändamål under en lång period. År 1994 startades 

Skandiabanken, först som en telefonbank och året därpå introducerade de en 

internetbank. (Skandiabanken, å.u, b) 



	 29 

Idag är Skandia en bank- och försäkringskoncern med huvudfokus på försäkring och 

sparande. I Sverige och Danmark har Skandiabanken cirka två miljoner kunder. 

(Skandiabanken, å.u, a) 

 

6.3 Missnöjet med dagens banker 
Enligt SKI har service inom bankmarknaden kommit att spela en stor roll för 

kundernas nöjdhet. Man har också observerat en ökning av kundernas medvetenhet då 

alltfler kunder väljer att investera i informationssökandet. I dagsläget önskar kunderna 

en bank som kan tänka ett steg längre åt kunden, exempelvis att banken tipsar kunden 

om lönsamma investeringsmöjligheter. (Svenskt Kvalitetsindex, 2015) 

 

Branschen fick betyget 68,8 i privatkunders nöjdhet år 2015, vilket innebär en 

minskning med 0,8 procentenheter de senaste åren. Länsförsäkringar Bank är den 

enda banken som har gått emot utvecklingen i bankbranschen med en ökning i 

kundnöjdhet. År 2015 hade Länsförsäkringar Bank Sveriges nöjdaste bankkunder då 

betyget uppmättes till 77,6 vilket indikerar en stark relation mellan aktör och kund. 

(Svenskt Kvalitetsindex, 2015) 

 

Figur 4: Privatkunders nöjdhet, betyg 0-100, 2015 

 
Egen bearbetning, Källa: Svenskt Kvalitetsindex, Bank 2015. 

Figuren visar vilken bank som privatkunderna är mest nöjda med samt 

genomsnittsbetyget för bankbranschen. Länsförsäkringar bank har högst betyg, 

medan Nordea har lägst. Branschsnittet är 68,2. 



	 30 

Figur 4 visar att de tre nischbanker som ingår i vår studie har ett betyg över 

branschsnittet. Handelsbanken är den enda av storbankerna som har ett 

kundnöjdhetsbetyg över branschsnittet. Nordea är banken med lägst betyg på 65,3, 

vilket är under branschsnittet. Generellt sett tenderar företag med kundnöjdhet kring 

65 ha svårt att motivera kunder att återkomma (Svenskt Kvalitetsindex, 2015). Vi vill 

tillägga att banker inte fungerar likt generella företag då bankerna säljer 

långtidskontrakt. Detta innebär att kunden måste återkomma till banken under den 

köpta produktens löptid, trots att bankkunden är missnöjd med banken.  

 

Det går att urskilja en trendmässig minskning av antalet bankkontor de senaste åren 

(Finansinspektionen, 2015). Anledningen till att samtliga storbanker beslutade att 

endast satsa på bankkontor i framförallt större städer beror främst på rånrisken på 

landsbygden, denna bedömning baseras på tidningsartiklar som vi har tagit del av. 

Exempelvis valde Swedbank att helt stänga ned ett kontor utanför Malmö på grund av 

den ökade rånrisken (Sverige Radio, 2008., se även SVT Nyheter och Jnytt för andra 

exempel).  

 

SKI hävdar att färre bankkontor kan vara en del av orsaken bakom det minskade 

förtroendet för branschen. SKI har vidare observerat en signifikant positiv koppling 

mellan personlig service och nöjda kunder. Kopplingen kan uppfattas som 

motsägelsefull då nischbankerna, vars företagsstrategi bygger på internet- och 

telefonservice, har flest nöjda kunder i jämförelse med storbankerna. Men missnöjet 

kan grundas i det höga tryck som uppstår på de befintliga bankkontoren – det senaste 

året har antalet kontor minskat med 48 stycken, samtidigt som fem av tio privatkunder 

uppger att de har uppsökt ett kontor (Nyman, mailintervju, 2016). SKI antar att den 

begränsade tillgången på bankkontor försämrar den personliga servicen, vilket 

resulterar i missnöjda kunder. Antagandet stöds ytterligare av att medarbetarna på 

bankkontoren upplever en allt större arbetsbörda, vilket medför att de inte kan 

tillfredsställa kundernas efterfrågan i lika stor utsträckning (SKI, 2015). Pressen på 

medarbetarna ökar därtill av kundernas ökade önskan om medarbetarnas initiativ till 

att tänka åt kunden.  

 

Att nischbankerna inte heller har ”en mental ryggsäck” av att vara tvungna att ha ett 

stort kontorsnät, påverkar kundernas förväntansbild av nischbankerna, enligt Nyman 
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(mailintervju, 2016). I storbankskundernas förväntansbild ingår bankkontor, vilket då 

leder till missnöje när bankerna skär ner på antalet kontor (Nyman, mailintervju, 

2016). Sambandet mellan kundnöjdheten och antalet bankkontor går att urskilja från 

figur 4, då Handelsbanken är den bank i Sverige med flest bankkontor. Swedbank, 

som hamnar på en delad andraplats bland storbankerna, har nästflest bankkontor (Se 

källa över Handelsbanken och Swedbank). 

 

Storbankerna, som erbjuder ett fullsortiment, har tidigare haft ett budskap som sa “ta 

kontroll och samla din ekonomi”. Med detta budskap har de lockat helkunder som 

tidigare har varit en anledning till högre kundnöjdhetsbetyg. Törnqvist (mailintervju, 

2016) menar att det finns ett behov av bankkontor för en universalbank för att kunna 

tillfredsställa helkunden. En del kunder attraheras fortfarande av detta budskap, men 

däremot har en större andel kunder synat budskapet och är kunder hos mer än en 

bank. Med helkund avses de kunder som väljer att använda en banks alla tjänster, 

såsom transaktionskonto, betalkort, inlåningskonto, bolån, fond- och aktiesparande 

samt pensionssparande. (Konkurrensverket, 2013) 

 

6.4 Teknikens betydelse 
En majoritet av den svenska befolkningen nyttjar internet för att utföra bankärenden. 

Internettjänsterna ger kunden möjlighet att ha en god överblick över sin ekonomi och 

utföra bankärenden snabbt och säkert (Svenska Bankföreningen, 2015). Trots att den 

digitala utvecklingen har ökat i Sverige, ökar också avståndet mellan de som följer 

med i utvecklingen och de som inte gör det. Den kundkategori som tycks följa med i 

utvecklingen är de som redan är ekonomiskt starka, har kunskap om och tillgång till 

bredbandsuppkoppling och mobilnätstäckning. De kundkategorier som antas hamna 

utanför den digitala utvecklingen är främst äldre med sämre ekonomi eller äldre 

bosatta på landsbygden (Länsstyrelsen, 2015). 

 

De digitaliserade tjänster som vanligtvis erbjuds av banker är internetbank, som ger 

kunden möjlighet att bekvämt sköta sina bankärenden när och var den vill, bankkort, 

som är det vanligaste betalningssättet i Sverige och ger kunden möjlighet att göra 

kontantuttag eller kortköp, e-handel, som ger kunder möjlighet att enkelt och tryggt 

handla och betala på internet, samt mobila banktjänster, som innefattar banktjänster 
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som kan användas över mobiltelefoner eller surfplattor. För att nyttja mobila 

banktjänster krävs en nedladdad app (Svenska Bankföreningen, 2015). Bankerna 

spekulerar i att antalet användare av kortbetalningar kommer fortsätta öka under de 

närmaste fem åren. Användningen av betalappar antas också öka, även om det i 

dagsläget är det minst använda betalsättet. Dessa appar upplevs som otrygga och 

riskfyllda av många (Länsstyrelsen, 2015). 

 

Vid SKIs mätning av kundernas klagomål fann man att det typiska klagomålet hos 

Nordeas kunder handlade om teknikproblem (SKI, 2015). I kombination med minskat 

antal bankkontor och ökad internet- och telefonservice, kan tekniken ha en betydande 

roll i frågan om kundnöjdhet. I samband med det minskade antalet bankkontor har 

också antalet bankkontor med kontanthantering minskat, detta sätter en allt större 

press på de digitala betaltjänsterna (Länsstyrelsen, 2015). 

 

6.5 Bankkunden igår och idag: ett generationsperspektiv 
I Statistiska Centralbyråns undersökning kring internetanvändandet uppgav närmare 

60 procent av kvinnorna i åldrarna 75-85 att de generellt sett aldrig har använt 

internet. Vidare uppgav cirka 55 procent av männen i åldrarna 75-85 att de aldrig har 

använt internet. Bland åldrarna 65-74 år uppgav cirka 20 procent av kvinnorna och 

cirka 10 procent av männen att de aldrig har använt internet. Alla individer i den 

yngre generationen, 16-24 år, sade sig ha använt internet (SCB, 2015). Detta indikerar 

att den äldre generationen är mindre van vid internet och kanske därmed också 

bankernas internettjänster.  

 

SCB (2015) har också undersökt hur svenskarna använder bankernas internetbank. 

Figur 5 visar att den äldre generationen är den generation som använder 

internetbanker minst. Av figur 5 framgår även att den yngre generationen i åldrarna 

16-24 inte heller använder internetbanker lika mycket som individer i åldrarna 25-54. 

Michael och Becker hävdade i sin teori om konsumentbeteende att individer mellan 

30-55 år hellre köper tid i form av tjänster. Denna teori finner stöd i figuren, då dessa 

individer kan tänkas använda internetbanker för att utnyttja tidseffektiviteten. Vidare 

tror vi att anledningen till att den äldsta och den yngsta åldersgruppen har lägst andel 

internetbankanvändare grundas i att dessa individer har lägre inkomst, vilket 
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eventuellt kan innebära att de har mindre behov av banktjänster men också att de 

tidsmässigt har råd att uppsöka en bank vid behov. Att den yngre åldersgruppen har 

låg andel internetbankanvändare kan också bero på att minderåriga inte har tillgång 

till internetbankens alla tjänster. 

 

Figur 5: Användandet av internetbank bland individer i åldrarna 16-742 

 
Egen bearbetning, källa: SCB (2015)  

Figuren visar hur stor andel av befolkningen i olika åldersintervall mellan 16-74 år 

som har använt internetbank det senaste året (2015). Exempelvis har 74 procent av 

Sveriges 16-24 åringar använt internetbank det senaste året.  

 

Det är möjligt att de kunder som drabbas hårdast av minskat antal bankkontor tillhör 

den äldre generationen och individer med funktionsnedsättning som eventuellt har 

svårt att förflytta sig. Å andra sidan kan en individ med funktionsnedsättning se 

fördelar med bankernas internettjänster, då bankärendena kan skötas hemifrån. 

Eftersom den äldre generationen är statistiskt sett inte lika bekant med teknologin är 

det tänkbart att de inte känner samma förtroende för internetservice som den yngre 

generationen. 

																																																								
2	En brist hos datamaterialet är avsaknaden av statistik över användandet av internetbank för åldrarna 
75-85 där en majoritet uppgav att de aldrig har använt internet.	
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Figur 6: Utvecklingen av internetbanksanvändandet mellan år 2003-2015 

Egen bearbetning, källa: SCB (2015) 
Figuren visar hur trenden över användandet av internetbanker har sett ut under de 

senaste åren. Datan innefattar åren 2003 till 2015 och ålderskategorierna 16-24, 25-

34, 35-44, 45-54, 55-74. 

 

Trenden visar att allt fler börjar använda internetbankerna och dess tjänster. Värt att 

notera är att användandet har minskat sedan ett till tre år tillbaka hos 

ålderskategorierna 35-44, 45-54 och 55-74 år, medan användandet har ökat hos de två 

yngre ålderskategorierna. Vi fann det svårt att spekulera kring orsakerna bakom detta, 

och kom därför inte fram till en rimlig orsak till minskningen.  

 

Den digitala utvecklingen erbjuder dock inte enbart bekvämligheter för den 

ekonomiskt starka bankkunden med tillgång till bredbandsuppkoppling och 

mobilnätstäckning. En kombination av minskat antal bankkontor, minskat antal 

bankrån och ökat internetanvändande har gett ökade internetbedrägerier. 

Bedrägerierna innefattar bland annat bluffakturor eller kortbedrägerier. De senaste 

åren har antalet anmälda bedrägeribrott tredubblats, där internetbedrägerier står för 

större delen av de anmälda brotten. (BRÅ, 2012)  

 

Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har antalet bankrån minskat med 15 procent 

till 23 stycken anmälda bankrån mellan år 2013-2014 (BRÅ, 2014). År 2015 

anmäldes lika många bankrån som året dessförinnan, det vill säga 23 stycken (BRÅ, 
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2015). Anledningen till detta kan vara att internet- och kortbedrägerier kan ses som ett 

substitut till bankrån, och därmed har den kriminella verksamheten förflyttats till 

internet. 

 

Sammanfattning: I detta kapitel har vi redogjort för hur bankmarknaden sett ut och 

utvecklats ur ett historiskt perspektiv. Kapitlet har också syftat till att förklara hur 

kundnöjdheten ser ut i dagsläget och vad som kan tänkas påverka denna. Därefter 

behandlade vi teknologins betydelse för konkurrensen, samt presenterade statistik 

rörande användandet av internetbanker över generationer. 
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7. Analys och diskussion 

7.1 Vilka är nischbankerna egentligen?  
Nischbankerna har haft en anmärkningsvärd framväxt. På bara två decennier har de 

lyckats göra sina kunder till Sveriges nöjdaste bankkunder. Hur är det möjligt?  

 

Enligt Hansing (telefonintervju, 2016) etablerade sig nischbankerna vid första möjliga 

tidpunkt. Det vill säga så fort tekniken och kunderna tillät. Hansing menade att 

kunderna, för cirka 20 år sedan, blev alltmer mottagliga för idén om att utföra 

bankärenden utan bankkontor. Men vad också de tre nischbanker, som ingår i vår 

studie, har gemensamt är att de alla har en grund i annan verksamhet. Både 

Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken har sin grund inom försäkringsbranschen, 

medan ICA Banken har sin grund inom livsmedels- och detaljhandelbranschen. Att 

dessa banker inte har börjat sin bankverksamhet från noll har haft en betydande roll 

för deras uppkomst och överlevnad då de har haft möjligheten att förlita sig på sitt 

varumärke. För kunderna innebär detta att de redan har ett förtroende för varumärket 

och därmed vet på ett ungefär vilken produktkvalitet de kan förvänta sig. För 

nischbankerna innebär detta att de har mycket höga incitament till att bygga upp 

kundernas förtroende och leva upp till förväntningarna – förlorar de en kund inom sitt 

ena verksamhetsområde är det möjligt att de också förlorar kunden som bankkund 

eller vice versa. Enligt Spence signaleringsteori kan företag signalera förtroende 

genom att ta på sig extra kostnader, vilket är precis det som nischbankerna gör när de 

visar att de har råd att bedriva två eller fler verksamheter. 

	

7.2 Vilka är de missnöjda kunderna? 
Ett spontant råd till den missnöjda bankkunden kan vara: byt bank! Lancaster hävdade 

att kunden väljer den vara vars egenskaper ger mest nytta, trots det behåller de den 

bank som gör dem missnöjda. För bankkunden handlar det om en avvägning: 

investera tid i sökandet efter information och byta bank eller behålla sin nuvarande 

bank. Men vem är den missnöjda kunden? 

 

Utifrån empiri gör vi bedömningen att den missnöjda kunden främst tillhör den äldre 

generationen som på grund av det minskade antalet bankkontor mer eller mindre 
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måste välja den närmast belägna banken, då kunden kan ha begränsade möjligheter att 

förflytta sig långväga för en bank som motsvarar preferenserna – ett missnöje uppstår. 

Även om möjlighet till transport finns, kan det finnas andra hinder i form av 

informationssökande efter en ny, potentiell bank. Michael och Beckers teori säger att 

denna generation generellt sett har ett mer tidsslösande beteende och har därmed 

tidsmässigt råd att personligen söka upp banker för att samla information. 

Informationssökandet borde därmed inte vara ett hinder. Däremot visar de empiriska 

resultaten att kontoren är hårt pressade, vilket innebär att även om kunden har tid att 

söka information, betyder det inte att bankerna har tid att ge information personligen. 

Med hänsyn till de pressade kontoren, antar vi därmed att sökandet efter information 

om en ny, potentiell bank är ett problem för den äldre. För den som inte har möjlighet 

att söka upp varje bank personligen, finns internet – ett område som ännu är 

outforskat av en mindre andel äldre individer, och på så sätt utgör 

informationssökandet på internet också ett hinder.   

 

Det finns ytterligare en kategori av individer som kan tänkas tillhöra de missnöjda 

kunderna, nämligen de som har ett tidsbesparande beteende och därmed inte har tid att 

söka information och byta bank. Dessa individer tenderar, enligt Michael och Becker, 

vara mer inkomstslösande och mer tidsbesparande. Teoretiskt borde denna kategori 

bestå av höginkomsttagare då dessa inte har tidsmässigt råd att söka efter information 

och därför behåller de sin bank som de är missnöjda med. Trenden visar att dagens 

kund kräver att banken ska tänka åt dem, vilket banken inte hinner och därför blir 

kunden missnöjd. Frågan är, handlar det om att kunden inte hinner tänka själv eller att 

den inte har tillräckligt med information och kompetens inom det finansiella området?  

 

Motsättningen är att höginkomsttagare rimligen har mer pengar att investera, jämfört 

med låginkomsttagare, och borde sannolikt vara mer medvetna om sina pengar och 

därmed vara villiga att spendera tid i sökandet efter information. Hög lön kan också 

betyda hög utbildning. Det är därför möjligt att dessa individer ser sig själva som 

högst kompetenta att sköta sina investeringar på egen hand, med så lite inblandning av 

banken som möjligt. Därför gör vi bedömningen att den andra kategorin av missnöjda 

kunder består av individer som inte har kompetensen att själva processa ekonomisk 

information och vill förlita sig på att banken ska tänka åt dem, exempelvis kan den 
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individ som saknar kunskap och förståelse kring ränta beskylla banken för dagens 

ränteläge.  

 

Missnöjet kan även bero på kundens passivitet – vanligt förekommande är 

banklojalitet inom familjen och många vet inte varför de har den bank de har. De 

deltagande i SKIs kundundersökning uppgavs vara mellan 18-79 år, vilket innebär att 

en klar majoritet av deltagarna redan var födda vid nischbankernas etablering då 

nischbankerna funnits i cirka 20 år. Vid de fall val av bank har berott på banklojalitet 

inom familjen, borde de undersökta kunderna rimligen valt en storbank. Detta skulle i 

sin tur betyda att storbankskunden, som mer eller mindre har låtit familjen avgöra 

vilken bank individen ska bli kund hos, är mindre inläst på bankens produkter och 

tjänster – kunden är omedveten. Informationen finns oftast, men den omedvetna 

bankkunden ”väljer” att inte, eller kan inte, ta del av den. Det är möjligt att den 

omedvetna bankkunden därför upplever mindre transparens hos banken, vilket kan 

projiceras i missnöje. Förutsatt att de undersökta bankkunderna har behållit sin 

familjebank, skulle detta delvis kunna förklara varför storbankerna har fler missnöjda 

kunder än nischbankerna. Nischbankskunden, däremot, har med större sannolikhet 

gjort ett medvetet val genom att skaffa information, läsa på och göra jämförelser 

mellan de banker som kan erbjuda det som kunden efterfrågar. Detta skulle kunna 

innebära att nischbankskunden är bättre informerad och påläst, vilket i sin tur leder till 

att kunden känner ett högre förtroende för banken.  

 

Vi anser att så länge val av bank sker med medvetenhet kommer bankkunden att vara 

nöjd, oavsett om valet faller på en storbank eller nischbank. Att vara missnöjd vid ett 

medvetet val är som att kritisera det egna valet. Detta kan kopplas till koginitiv 

dissonans, vilket innebär att individen vill undvika obehagskänslor och förneka att 

man har gjort fel. Dock tror vi att det är lättare att kritisera det egna valet vid större 

förändringar som beror på antingen banken eller marknaden.  

 

7.3 Beteende  
Nischbankerna har inte bara lyckats ta sig in på bankmarknaden som domineras av 

fyra storbanker – de har även lyckats tillfredsställa kundens efterfrågan i en sådan hög 
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grad att dessa nischbanker har dagens nöjdaste kunder. Vad gör de som inte 

storbankerna gör? Hur produktdifferentierar en bank sina produkter och tjänster? 

Banker kan produktdifferentiera genom bland annat låne- och sparräntor, men då den 

rationella kunden efterfrågar låg låneränta och hög sparränta för att maximera sin 

nytta, sätts räntan i relation till exempelvis bankens kreditprövning och 

amorteringskrav. På så sätt kan en varas eller en tjänsts egenskaper kombineras med 

en annan vara/tjänst för att ge kunden större nytta, enligt Lancasters teori. Exempelvis 

upplever kunden en större nytta om en låg låneränta kombineras med låga 

amorteringskrav. Denna kombination placerar banken på en viss lokalisering längs 

Salops cirkel. Förutsatt att den bank som kan erbjuda denna kombination är närmast 

kunden i termer av bankkontor kommer den äldre kunden att välja denna bank, enligt 

Salops cirkelmodell. Då dagens storbanker närvarar både på internet och bankkontor 

medan nischbankerna främst närvarar på internet, kan produktdifferentieringen vara 

av större betydelse medan den fysiska lokaliseringen kan få en allt mindre betydelse. 

Det är möjligt att bankernas placering längs cirkeln kan komma att baseras enbart på 

den utbjudna produktens karaktär. Placeringen längs cirkeln kan också baseras på 

kvalitetsvariabler. Exempelvis personalens kompetens och bemötande eller också 

bankens förmåga att undvika risker, vilket Moshes, Vales och Kristiansens forskning 

visade att kunderna var villiga att betala mer för. Men trenden visar att bankkunden än 

idag efterfrågar närhet till bankkontor. Frågan är, vad är det kunderna egentligen 

efterfrågar när de efterfrågar bankkontor?  

 

Vår uppfattning är att kunden efterfrågar bland annat förtroende. Storbankernas 

förtroendesignalering sker främst genom personliga möten på kontor. En anledning 

till att det kan vara svårt för storbankerna att signalera förtroende kan vara att 

storbankernas enskilda beteenden på marknaden kan påverka alla storbankers 

anseenden. Vi tror att det är vanligt förekommande att kunder drar alla storbanker 

över en kam – om en storbank beter sig illa kan det finnas en risk att en annan 

storbank beter sig likadant.  Storbankerna kan, enligt spelteorin, finna incitament till 

att genomföra olämpliga, men lönsamma, affärer som påverkar förtroendet negativt 

om de vet att en annan storbank genomför liknande affärer – en banks dåliga beteende 

kommer ändå påverka alla storbankerna, mer eller mindre, negativt. Dock kan även 

det omvända ske, det vill säga att storbankerna har mycket höga incitament till att 

bygga förtroende på grund av storbankernas tidiga historia och starka ställning. 
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Förväntningarna på storbankerna är således höga, enligt den implicita, statliga 

garantin. Detta skulle betyda att storbankerna har mer att leva upp till, jämfört med 

nischbankerna, och måste därför ha ett marknadsbeteende som motsvarar kundernas 

förväntningar och kanske även mer därtill.  

 

Nischbankerna har en fördel gällande signalering om förtroende då förtroendet går att 

signalera genom ursprungsverksamheten. Just ICA-koncernen är ett utmärkande fall 

eftersom förtroendet går att signalera med exempelvis testade apoteksprodukter till 

Apoteket Hjärtat eller med miljövänligt producerade livsmedelsvaror till ICA, enligt 

Spence signaleringsteori. Detta visar huruvida ICA-koncernen kan läsa av marknaden 

och kunden för att tillfredsställa efterfrågan men det visar också deras möjligheter till 

att erbjuda högkvalitativa produkter inom varje verksamhetsområde. Att 

nischbankerna bedriver annan verksamhet kan innebära att bankkunderna har lägre, 

eller inga, incitament till att misstänka att nischbankerna är involverade i olämpliga 

affärer. Framförallt finns inget, eller litet, beroende mellan nischbankerna som leder 

till att en nischbanks dåliga beteende påverkar alla nischbankers anseende, utan 

bankkunderna tycks behandla nischbankerna individuellt. Anledningen till detta kan 

vara att nischbankerna är inriktade på olika marknadssegment. 

 

Det väsentliga i Hotellings lokaliseringsmodell är att företagen kommer att placera sig 

centralt i förhållande till kunderna för att vinna marknadsandelar. Trots att modellen 

grundas på en marknad med duopol är teorin möjlig att tillämpa på den svenska 

bankmarknaden, men däremot kan ett optimalt lokaliseringsläge vara svårt att finna. I 

dagsläget är storbankerna lokaliserade centralt med syfte att skapa förtroende genom 

att befinna sig nära konsumenterna. 3  Här har stor- och nischbankerna olika 

definitioner på centralt. Storbankerna är centralt lokaliserade i termer av bankkontor, 

då de har valt att satsa på kontor i storstäder där de flesta kunderna finns. 

Nischbankerna har valt att placera sig centralt i termer av produktdifferentiering 

genom att välja vilket kundsegment de vill rikta sig mot. Exempelvis har ICA Banken 

lokaliserat sig centralt för studenter då de erbjuder studenter förmånliga, ofta 

livsmedelsrelaterade, erbjudanden. På så sätt är det tänkbart att studenter väljer just 

																																																								
3 På storbankernas hemsidor och företagsstrategier ligger fokus på det personliga mötet mellan bank 
och kund på bankkontor. 
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ICA Banken på grund av dessa erbjudanden eftersom en student kan ha en pressad 

ekonomi, och livsmedel är ett måste för alla.  

 

Eftersom nischbankerna riktar sig mot olika kundsegment tycks de också agera i 

enighet med Salops cirkelmodell, där företagen placerar sig långt från andra 

konkurrenter för att vinna marknadsandelar. Om bara en nischbank finns inom ett 

visst marknadssegment kommer kunden att välja den banken, då ingen annan finns. 

Om det finns fler än en nischbank inom ett visst marknadssegment kommer kunden 

att välja den bank som stämmer bäst överens med kundens preferenser. Exempelvis är 

ICA Banken unikt i sitt fall då ICA Banken är den enda banken som erbjuder kunden 

kostnadsfria uttag i utlandet. Ett rimligt antagande är att globetrotters väljer ICA 

Banken av det skälet.  

 

Vid val av nischbank tar kunden inte tillgängligheten av kontor i beaktande i lika stor 

utsträckning som storbankskunden då vi har noterat utifrån bankernas hemsidor och 

affärsidéer att nischbankerna fokuserar på att, mer eller mindre, alltid finnas 

tillgängliga via telefon och internet. I denna studie kan Salops cirkel och Hotellings 

gata kombineras då storbankerna placerar sig centralt i termer av bankkontor, i 

enighet med Hotellings gata. Nischbankerna placerar sig en bit från varandra i termer 

av produktegenskaper eftersom de riktar sig mot olika marknadssegment, i enighet 

med Salops cirkel. Se figur 8. 
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Figur 7: En kombination av Salops cirkel och Hotellings gata  

 
Figur 7 visar en kombination av Salops cirkel och Hotellings gata och hur bankerna 

är lokaliserade i dagsläget. Nischbankerna är lokaliserade en bit ifrån varandra, i 

termer av produktegenskaper och storbankerna är lokaliserade nära varandra, i 

termer av bankkontor.  

 

7.4 Prestation  
Den största skillnaden mellan stor- och nischbanker är att nischbankerna även 

bedriver annan verksamhet. Innebär detta att de presterar bättre för att konkurrera om 

bankkunderna eller innebär det att de har mindre ekonomisk press att prestera bra, då 

de har goda chanser till vinst inom sina andra verksamhetsområden? Av statistiken att 

döma, tillfredsställer de sina kunder i högre grad än storbankerna. Vilken roll spelar 

den implicita garantin för storbankerna? Innebär garantin att storbankerna inte har lika 

höga incitament till att prestera bra, då de vet om att staten kommer att ingripa vid 

problem? Eller innebär den implicita garantin att de har högre incitament till att 

prestera bra, då de outtalade förväntningarna sätter press på storbankerna? Vi anser att 

denna garanti leder till att storbankerna strävar efter att leva upp till förväntningarna 

och därför presterar bra, men också att de vågar ta risker på grund av den implicita, 

statliga garantin och att marknadsaktörer därför förväntar sig att staten ska ingripa och 

rädda storbanken från konkurs.  

 

En ytterligare skillnad mellan stor- och nischbanker, som vi har observerat på deras 

hemsidor, är att storbankerna skyltar mindre med räntor och erbjudanden än vad 
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nischbankerna gör.4 Vår bedömning är att dessa banker riktar sig till olika kundkretsar 

och att storbankerna satsar mer på banklojalitet och helkunder, medan nischbanken 

satsar på ”halvkunden”.  

 

Vi anser att dessa kunder, som väljer bank baserat på familjens val av bank och 

därmed är banklojala, främst har egenskaper av en helkund eftersom dessa kunder 

tenderar att investera mindre i informationssökandet och därför attraheras av 

storbankernas budskap om att samla ekonomin.5 Således gör vi bedömningen att det 

främst är storbanker som är mest benägna att skapa banklojalitet, vilket ger dem 

möjlighet att behålla sin dominanta ställning på bankmarknaden – å andra sidan kan 

detta vara till nackdel för storbanken då det är möjligt att det är just banklojaliteten 

som skapar missnöje hos den omedvetna kunden. I dagsläget har allt fler granskat 

storbankernas budskap och är kunder hos mer än en bank. Dessa kunder kan 

karaktäriseras av individer som värderar pengar högre än tid och väljer därför olika 

banker för olika finansiella behov beroende på vad som kostar minst och ger mest. 

Vår bedömning är att dessa kunder uppskattar nischbankernas närvaro, som kan 

erbjuda specialiserad kunskap inom ett valt område, och väljer att bli kund hos dessa. 

Teoretiskt kommer halvkunden att uppleva större nytta och därmed vara mer nöjd om 

kunden är kund hos mer än en bank, utifrån Lancasters konsumentteori. Detta kan 

vara en bakomliggande anledning till varför storbankskunderna är missnöjda och att 

nischbankerna har lyckats tillfredsställa sina kunder, då vi antar att flertalet 

storbankskunder är helkunder. Detta kan leda till att kunden upplever nischbankernas 

produktkvalitet som högre.  

 

Eftersom stor- och nischbankerna riktar sig mot olika kundgrupper, där den ena 

gruppen kan ses som medveten och den andra som mindre medveten, resulterar 

bankernas beteende i olika prestationer. Nischbankerna har en stor fördel då deras 

kunder främst karaktäriseras av medvetna kunder. Detta gör att de tenderar ha fler 

nöjda kunder, och tycks därmed prestera statistiskt sett bättre än storbankerna inom 

kundnöjdhetsaspekten.  

 

																																																								
4	Detta noterade vi när vi samlade information om bankernas historia 
5 Budskapet lyder “Ta kontroll och samla din ekonomi!” 
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7.5 Marknadsstruktur 
I analysen har vi använt oss av Neubergers SCP-modell för att göra en bedömning om 

och hur marknadsstrukturen påverkas av nischbankernas framväxt och 

storbankskundernas missnöje. Det väsentliga i Neubergers SCP-modell är att 

bankernas beteenden och prestationer kan påverka marknadsstrukturen. 

 

Empirin beskrev att strukturen bestäms av bland annat inträdeshinder i form av 

regelverk. Faktum är att nischbankerna redan på 80-talet fick den regelmässiga 

möjligheten att etablera nischbank, då bankaktiebolagslagen stiftades. Det enda de 

inväntade var rätt tillfälle – ett 90-tal med utvecklat internet och mottagliga kunder. 

Bankernas historik visar att SEB var en av världens första banker med internetbank. 

Nischbankerna anammade snabbt idéen med internetbank och utnyttjade tillfället till 

att etablera bankverksamhet. På så sätt fick de chansen att förändra 

marknadsstrukturen. Empirin beskrev också att det finns inträdeshinder i form av 

etableringssvårigheter. Dessa etableringssvårigheter beror på storbankernas dominans 

som framförallt bygger på kundernas banklojalitet vilket medför låsningseffekter, men 

också på kostnadsfördelar. Konceptet med internetbank innebar att nischbankerna 

kunde undvika kostnader i form av utveckling av kontorsnät, detta ledde till att 

nischbankerna gavs en kostnadsfördel. För nischbankerna har detta koncept varit till 

ytterligare fördel eftersom nischbankskunderna inte förväntar sig bankkontor. 

Storbankskunderna, däremot, förväntar sig bankkontor. När då storbankerna skar ned 

på antalet bankkontor upplevde storbankskunden en förlust – kunden värderar det den 

har högre, än det den inte har. Detta, bland annat, ledde till att storbankskunderna blev 

missnöjda och storbankernas prestation upplevs som sämre då bankernas prestation, i 

denna studie, mäts i kundernas upplevda nytta. Den sämre prestationen påverkar, i sin 

tur, efterfrågan på banker eftersom en del bankkunder vill och kan byta bank. 

Potentiella bankaktörer kan se detta som ett tillfälle att etablera sig på marknaden och 

på så sätt påverkas strukturen av bankernas prestation.  

 

Historien berättar om avregleringar i syfte att öka konkurrensen på marknaden, men 

också om regleringar med syfte att begränsa svenskarnas oro när bankerna har 

missbrukat sina samhällsuppgifter. Från att marknaden först bestått av ett flertal 

banker, till att endast bestå av fyra storbanker, och till att nu bestå av både storbanker 
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och ett antal blandade bankaktörer, tycks strukturen nu nått en någorlunda god balans. 

Detta beror också delvis på att storbankerna, mer eller mindre, inte kan gå i konkurs 

på grund av den implicita, statliga garantin. Storbankernas existens på 

bankmarknaden kommer därför att balansera marknaden, detta kan innebära att 

nischbankernas incitament till att prestera bra stärks eftersom de ständigt konkurrerar 

med både stor- och nischbanker. Vi anser det också rimligt att nischbankerna kan följa 

storbankernas historiska utveckling, då bankerna under 70-talet ingick fusioner för att 

stärka sin position på marknaden. Det kan därför vara troligt att nischbankerna i 

framtiden också kommer slås samman för att stärka sin position på den inhemska 

marknaden. Kanske är det möjligt att eventuella banker som bildas genom fusion av 

nischbanker får, i framtiden, samma status som dagens storbanker.  

 

Sammanfattning: Vid bedömningen om varför nischbankerna, inte bara har lyckats ta 

sig in på marknaden, utan också har flest nöjda kunder sammankopplades empirin 

med de teoretiska ramverken som presenterades i kapitel fem. I analysen använde vi 

Neubergers reviderade SCP-modell och antog således ett omvänt samband mellan 

struktur, beteende och prestation.  
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8. Slutsats 
Är storbankernas starka ställning hotad? Möjligen, men nischbankerna kan komma att 

bromsas. Statistik visar att det finns ett samband mellan minskat antal bankkontor och 

ökat antal anmälda internetbedrägerier. Som om inte det vore nog – kreativiteten i 

tillvägagångssättet vid bedrägerier ökar i takt med digitaliseringens möjligheter. Detta 

försvårar för rättsväsendet att bedöma, förhindra och bestraffa internetbrottslingarna. 

Bankkunden, i sin tur, kan få svårt att skydda sig. Internet kan bli en otrygg plats att 

utföra bankärenden på, även om vi upplever det som mindre troligt att detta skulle 

påverka nischbankernas verksamhet i framtiden. Vi tror snarare att detta kommer 

driva den tekniska utvecklingen ytterligare framåt.  

 

Nischbankerna kan möjligtvis bromsas av sina koncept med sparsam lokal närvaro i 

form av bankkontor. Detta eftersom bankkunden som inte har information, kompetens 

eller tid till att tänka själv kring sin ekonomi, kräver allt mer av bankernas rådgivning. 

Med hänsyn taget till missnöjet kring det minskade antalet bankkontor i kombination 

med kundernas ökade krav på den personliga rådgivningen och digitaliseringens 

negativa effekter, men också den minskade andelen helkunder, drar vi slutsatsen att 

nischbankerna möjligtvis borde frångå sina koncept som internet- och telefonbanker 

och bygga ut ett mindre nät av kontor i framtiden. Trots att de i dagsläget har dagens 

nöjdaste bankkunder och tycks tillfredsställa kunden. Denna slutsats baseras på det 

faktum att allt fler nischbanker börjar utvecklas till universalbanker och Törnqvists 

påpekande om behovet av bankkontor för en universalbank.  

 

Det kan också vara möjligt att någon eller några av dagens nischbanker i framtiden får 

samma status som dagens storbanker. Detta skulle kunna leda till att antalet 

storbanker ökar, kanske till fem stycken, vilket då skulle påverka dagens storbankers 

ställning.  

 

Kan helkunden komma att bli en sällsynt kund i framtiden? Det är möjligt att den 

framtida bankkunden kommer att kräva fler banker att välja mellan, dels på grund av 

den ökade medvetenheten hos dagens bankkunder men också på grund av den yngre 

generationens internetvana och tillgången på information, vilket leder till ökad 
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konkurrens på bankmarknaden och möjligen fler bankaktörer. Detta skulle försvaga 

storbankernas ställning ytterligare. 

 

Hur har nischbankerna lyckats ta sig in på bankmarknaden och vinna förtroende? 

Vår bedömning är att nischbankernas etablering och framgång främst baseras på två 

faktorer. För det första har nischbankernas framgång till stor del berott på tidpunkten. 

De kom in på bankmarknaden under rätt tid då tekniken var tillräckligt utvecklad för 

att kunna hantera kundernas bankärenden via telefon och internet. Kunden blev vid 

denna tidpunkt också mer öppen för internet och att sköta sina bankärenden utan 

personligt möte, vilket ledde till att de accepterade nischbankernas koncept. För det 

andra har nischbankerna haft ett betydande försprång med hänsyn till att de redan var 

etablerade aktörer med rykte, kapital och förtroende.  

 

Tack vare att ICA Banken, Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken bedriver fler 

verksamheter än enbart bankverksamhet, är dessa mer motiverade att tillfredsställa 

kunden med syfte att behålla kunden inom koncernen. Ett snedsteg inom 

bankverksamheten kan påverka ursprungsverksamheten och vice versa. Framförallt 

för ICA-koncernen som bedriver apotek, bank och detaljhandel är det extra motiverat 

att tillfredsställa kunden. Detta kan vara en betydande anledning till att det svenska 

folket har ett så pass högt förtroende för ICA.  

 

Forskning har dessutom visat att kunder är mest villiga att betala för bankens förmåga 

att undvika risker, men för att veta hur god bankens riskundvikande förmåga är, krävs 

bland annat transparens och information. Alla banker bevakas och kontrolleras 

ständigt av tillsynsmyndigheter, med syfte att förmedla transparens till bankkunderna. 

Vi tror att kunden upplever transparens och får information genom de signaler som 

nischbankens andra verksamhet sänder ut och från mediernas granskning. Ett problem 

för bankerna är att främst misstag och fel uppmärksammas i media, vilket gör att 

storbankskunden har svårt att se det positiva med storbanken, om den inte själv söker 

efter information. Den kund, storbankskund som nischbankskund, kommer därför 

uppleva mer transparens ju mer medveten den är, ju mer information den söker på 

egen hand och ju mer aktiva val den gör.  
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Hur påverkas marknadsstrukturen av nischbankernas framgångsrika framväxt? 

Vi har dragit slutsatsen att marknadsstrukturen fortsättningsvis kommer vara 

oförändrad eftersom det främst handlar om olika kundgrupper – den ena kundgruppen 

söker bekvämlighet i form av bankkontor och behåller sin bank för att undvika 

sökkostnader, vilket gör denna kundgrupp är mer trögrörlig. Den andra kundgruppen 

söker bekvämligheter och information i form av effektivitet samt möjligheten att 

jämföra och utföra sina bankärenden via internet när kunden vill, denna grupp 

tenderar att göra medvetna val och är mindre trögrörlig. Vid ett medvetet val söker 

bankkunden den bank som bäst motsvarar kundens ekonomiska behov och preferenser, 

på så sätt kan denna kund föredra både en stor- och nischbank beroende på vad de kan 

erbjuda. Det är möjligt att marknadsstrukturen kan förändras i framtiden när den 

internetvana generationen åldras och kommande generationer kommer ha större 

förtroende för internet. I dagsläget har dock storbankerna en så pass dominant roll att 

det kommer dröja innan den avtar till den grad att marknadsstrukturen förändras, och 

den implicita garantin både stärker och skyddar storbankernas ställning.  

 

Dock visar trenden att allt fler väljer en bank för olika finansiella behov, det vill säga 

många kunder är inte längre helkunder, detta betyder att kunden vill ha valmöjligheter 

för att kunna välja den bank som kan ge kunden högsta möjliga nytta. Vilket tyder på 

att kunden vill ha nischbanker, eller åtminstone ett antal bankaktörer att välja mellan. 

Eftersom nischbankerna väljer att nischa sig inom olika marknadssegment för att 

differentiera sina produkter och tjänster genom att hålla ett avstånd till konkurrerande 

aktörer, kan det i framtiden bli svårt att finna ett segment för potentiella nischbanker 

att nischa sig inom då dagens nischbanker täcker upp en större del av 

marknadssegmenten.  

 

Skulle antalet banker och konkurrensen öka finns risk att detta leder till att historien 

upprepas – bankerna missbrukar sin ställning och lånar ut till orimligheter. Den ökade 

konkurrensen kan innebära att bankerna kommer med erbjudanden, som inte är 

långsiktigt hållbara, med syfte att locka kunder. Detta skulle i sin tur leda till att 

förtroendet minskar då kunderna kan uppleva bankerna som instabila och känner oro 

att banken ska gå i konkurs. Vi finner detta osannolikt då vi anser att staten, 

myndigheter och Riksbanken kommer att ingripa och förhindra ett sådant förfall.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Telefonintervju: Johan Hansing - Avdelningschef ekonomi & analys på 

Svenska Bankföreningen, 2016-04-29 

 

De senaste decennierna har nischbankerna växt sig allt större och har fler nöjda 

kunder än storbankerna, enligt Svenskt kvalitetsindex. Vad skulle ni säga har varit 

orsaken bakom nischbankernas framgångsrika etablering på marknaden?  

- Dels så tror jag, att om vi nu kallar dem nischbanker, skälet till att de har kunnat 

växa så pass snabbt som de ändå har gjort är ju för att de har gått hand i hand med en 

teknikutveckling. De har kunnat bygga upp ett nätverk av banktjänster utan att behöva 

bygga upp ett kontorsnät, till exempel. Vilket gör att man kan driva bankverksamhet 

på ett annat sätt. Och jag tror också att många kunder har agerat på så vis att man har 

en ”andrabank”, och kanske till och med en ”tredjebank” som man kanske har till 

exempel sin lön eller sitt bolån på en av de stora bankerna och så har man en del av 

sitt sparande på en mindre bank, och så har man annat sparande i ett fondbolag eller 

något liknande. En väldigt stor del av de mindre bankernas kunder är den typen av 

kunder som är kund hos flera olika typer av banker.  

 

(Följdfråga) Var det en bra tidpunkt som nischbankerna etablerade sig på, då för 

cirka 20 år sedan, med tanke på den tekniska utveckling som skett?  

- De etablerade sig i den första möjliga tidpunkt när det var möjligt att etablera 

bankverksamhet utan att bilda bankkontor. En förutsättning för att det ska fungera 

utan bankkontor är ju, från början bara telefonbank, men sedan ganska snabbt i början 

av 1990-talet så kom ju internetbanker också. Och det är ju egentligen internetbanken 

som är deras grundverksamhet, det är ju där man har en relation med kunden. På den 

tiden där man var tvungen att ha ett bankkontor för att ha en relation med kunden då 

är det väldigt kostsamt att etablera en ny bank, då måste man öppna, vad vet jag, 100 

kontor på en gång för att etablera en bank över hela Sverige. Så att där var det 

definitivt teknikutvecklingen som gjorde att den första vågen av nya banker kunde 

komma. Sen har ju det andra förklaringar, ICA-banken till exempel har ju säkert en 

koppling till att de såg möjlighet att utnyttja den stora kundstock de redan hade. 
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(Följdfråga) Tror du att de kommer att växa ännu mer, säg de närmsta tio åren 

eller kommer utvecklingen att plana ut? 

- Jag har inte tittat på den där statistiken, men de har ju kontinuerligt under nästan 20 

års tid ätit några marknadsandelsprocent egentligen varje år. Om det kommer plana ut 

eller inte det vet jag inte och det kommer säker tillkomma fler aktörer som vi inte kan 

förutse idag. För det händer ju väldigt mycket på bank- och finansmarknaden rent 

generellt, framförallt kopplat till digitalisering och IT-utveckling och liknande som 

gör att bankverksamhet är annorlunda idag, i många avseenden, mot vad den varit 

tidigare. Vi besöker ju väldigt sällan bankkontor till exempel. 

 

Med tanke på att missnöjet bland storbankernas kunder ökar och förtroendet för de 

svenska bankerna minskar, hur tror ni att den svenska bankmarknaden kan 

utvecklas om förtroendet har en nedåtgående trend?  

- För det första, man ska skilja på förtroende och nöjdhet. Om jag har förtroende för 

en bank – om jag sparar på ett bankkonto, så känner jag mig trygg med att pengarna 

inte försvinner. I den meningen är jag övertygad om att alla svenska banker har ett 

stort förtroende. I många andra länder är folk faktiskt rädda att banken går i konkurs 

eller att det händer något så att pengarna, som man har insatta på banken, försvinner. 

Och den diskussionen tror jag nästan aldrig förs i Sverige, därför tror jag att man har 

förtroende för det svenska banksystemet. Den är robust och stabil. Däremot tror jag 

att många kan känna ett missnöje med finanssektorn, överhuvudtaget, när det kommer 

till diskussioner om penningtvätt eller väldigt stora bonussystem och sådana saker. 

Och det kommer och går, när vi hade den senaste finanskrisen så dippade denna 

nöjdhet ganska tydligt. Och nu kanske man ser en dipp igen när bankernas beteende 

ifrågasätts. Men i det långa loppet tror jag att det där sveper över ganska snabbt, för 

jag tror att de flesta svenskar ändå tycker att svenska banker fungerar ganska bra. Man 

är nöjd, man tycker Swish är en jättebra grej, man är nöjd med att det går att betala 

räkningar, man är nöjd med de produkter som man köper av banken rent generellt. 

Missnöjet ligger snarare hos småsaker som är mer övergripande, tex. Panama.  

(Följdfråga) Tror du att de skandaler som drabbat storbankerna, exempelvis 

Panamaskandalen, och även de undersökningar som visar att deras förtroende har 

minskat kommer göra att nischbankerna växer ännu mer och får fler kunder i 

framtiden? 
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- Ja, det kommer klart att påverka en del om man är missnöjd med hur en etablerad 

bank beter sig – å andra sidan finns det fall när, de man kallar nischbanker, också har 

svepts med i olika affärer, vi hade ju exempel Forex Bank för några år sedan som var 

väldigt djupt involverad i penningtvättsproblematik till exempel. Det kan drabba dem 

också, så jag skulle inte tro att, självklart det påverkar anseendet och gör det lättare 

för en uppstickarbank att etablera sig men i det stora hela så tror jag inte att det har så 

stor effekt. 

 

Trots missnöjet med storbankerna har vi sett att det är få kunder som faktiskt byter 

bank. Vad tror ni skulle hända med storbankerna om trögrörligheten minskar? Kan 

nischbankerna tillsammans konkurrera ut en eller fler storbanker? 

- Jag tänker på att fokusen på att byta bank är lite farligt då vad som är specifikt om 

man tittar på Sverige jämfört med andra länder, sticker Sverige ut, i och med att här är 

det mycket vanligare att man har flera banker. En förklaring är att vi ligger så väldigt 

långt framme när det gäller utvecklingen av internetbank och liknande och det är för 

att det är väldigt lätt att skapa en ny bankrelation. Om du är kund vid Swedbank till 

exempel och vill flytta delar av ditt banksparande till någon annan bank så gör du det 

på tre knapptryckningar och det går på någon minut. Så att det är väldigt lätt att, på 

mycket kort tid, bli kund hos både två, tre, fyra banker. Här sticker Sverige ut, och i 

andra länder blir det ofta fokus på att man verkligen byter bank, att gå från 100 % på 

en bank till 100 % på en annan bank. Men det kanske inte är det viktigaste som sker i 

Sverige, utan det viktigaste som sker i Sverige att man har flera banker. 

 

(Följdfråga) Det kan alltså vara så att kunderna väljer bank/banker utifrån vilka 

olika tjänster de erbjuder och ”nischat” sin inom? 

- Det finns de som plockar ihop en portfölj av tjänster från de olika bankerna, det 

finns också de som tycker att det är lite spännande att vara kund i flera banker och 

testa, många som är kund i ICA-banken är ju för att de handlar mat i en ICA-affär och 

det är praktiskt att ha ett bankkort kopplat till det konto som man handlar mat ifrån. 

Och då kanske man inte gör annat än att handla mat från det kontot. Och sen har man 

sin lön hos en annan bank. Och sitt bolån på en tredje bank. 

 

Enligt vår uppfattning grundas en del av missnöjet grundas i att bankerna har 

minskat antalet bankkontor och antalet bankkontor med kontanthantering. Hur 
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kan det komma sig att nischbankerna då har fler nöjda kunder, när de 

karaktäriseras av att de har inga eller ett fåtal bankkontor? 

- Nu skulle jag tro att, finns väl inga undersökningar om det, men om man tittar på 

åldersfördelningen hos de som söker sig till nya aktörer så skulle jag tro att det i 

mycket större utsträckning är yngre människor som söker sig till nya aktörer och att 

äldre människor håller fast vid den bank man har haft hela livet. Tidigare låg mycket 

sanning i att folk bytte partner oftare än bank, men så tror jag inte att en yngre 

generation idag tänker, utan man har inte samma relation till banken idag som förr då 

man hade en bankman som man gick och pratade med då och då. Idag är 

bankrelationen mycket mer opersonlig, relationen till banken har man oftare genom 

hur appen på mobilen eller hemsidan på dator ser ut. 

 

Vad tror ni att storbankerna bör göra för att tillfredsställa sina kunder? Vad kan 

storbankerna göra för att vinna tillbaka det svenska folkets förtroende för 

bankerna? 

- Hårt arbete, bra produkter, bra tjänster, nöjda kunder. De traditionella sätten som 

finns. Jobba för att behålla sin verksamhet och sin kundstock. Det är ju väldigt 

utmanande just nu pga. att det händer mycket, för nu finns helt nya aktörer som 

Klarna till exempel inom betalningsområdet, som inte är banker men ändå erbjuder 

tjänster som ligger väldigt nära de som bankerna erbjuder. Och då får ju bankerna 

tänka: vad kan vi göra, vilka problem möter våra kunder och då kan man ju ta det här 

med kontanter till exempel och en sak som underlättar avvecklingen av kontanter är ju 

att man erbjuder tjänster som exempelvis Swish som ersätter behovet av att använda 

kontanter. Exempel på hur bankerna kan utnyttja sina fördelar och då gäller det inte 

bara storbankerna. De etablerade bankerna måste vakta sin ställning gentemot nya 

aktörer. 
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Bilaga 2. Mailintervju: Mårten Törnqvist - Konkurrenssakkunnig på 

Konkurrensverket, 2016-05-04 

 

De senaste decennierna har nischbankerna växt sig allt större och har fler nöjda 

kunder än storbankerna, enligt Svenskt kvalitetsindex. Vad skulle ni säga har varit 

orsaken bakom nischbankernas framgångsrika etablering på marknaden? 

- Det går att etablera, såväl inhemska som utländska aktörer, sig i Sverige på den 

finansiella tjänstemarknaden eftersom det finansiella regelverket medger fri 

etablering. Digitala lösningar, produktdifferentiering och hushållens köpmönster samt 

betalningsbehov har utvecklats och förfinats vilket öppnat upp för nischbanker. Det 

medför ökade möjligheter till transaktioner över landgränser, förbättrad jämförbarhet 

mellan olika finansiella produkter och ökad kundrörlighet mellan banker. Det är idag 

vanligt att vara kund i flera banker samtidigt. Det finansiella tjänsteområdet tenderar 

också överlag att gå mot ökad internationalisering. 

  

Med tanke på att missnöjet bland storbankernas kunder ökar och förtroendet för de 

svenska bankerna minskar, hur tror ni att den svenska bankmarknaden kan 

utvecklas om förtroendet har en nedåtgående trend? 

- Kundtillströmningen till nischbanker har ökat och kommer sannolikt att fortsätta att 

öka, men nischbankerna representerar fortfarande en relativt liten andel av den 

finansiella tjänstemarknaden som helhet. De fyra storbankerna Swedbank, SEB, 

Handelsbanken och Nordea är fortfarande dominerande på de flesta delmarknaderna 

såsom inlåning, bolån och fonder. Väl etablerade företag har en upparbetad kundstock 

som är lojal till sin bank och därför trögrörlig. Kundrörligheten begränsas också av 

olika omställningskostnader för konsumenten. Det är dock vanligt idag att vara kund i 

flera banker samtidigt. 

 

Trots missnöjet med storbankerna har vi sett att det är få kunder som faktiskt byter 

bank. Vad tror ni skulle hända med storbankerna om trögrörligheten minskar? Kan 

nischbankerna tillsammans konkurrera ut en eller fler storbanker? 

- De fyra storbankerna har över tid haft en stark ställning på den finansiella 

tjänstemarknaden, men konkurrensen har förbättrats på senare år, t.ex. med flera 

aktörer på fondmarknaden. Det är viktigt att kunderna har tillräcklig information om 

olika produkters egenskaper och priser, och att det inte är förenligt med stora 
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omställningskostnader att byta leverantör. Om dessa förutsättningar kan förbättras 

ytterligare och uppfyllas finns förutsättningar för en ökad kundrörlighet och förbättrad 

konkurrens. 

  

Enligt vår uppfattning grundas en del av missnöjet i att bankerna har minskat 

antalet bankkontor och antalet bankkontor med kontanthantering. Hur kan det 

komma sig att nischbankerna då har fler nöjda kunder, när de karaktäriseras av att 

de har inga eller ett fåtal bankkontor? 

- Den digitala utvecklingen i vårt samhälle har haft ett enormt genomslag i den 

finansiella verksamheten. Olika finansiella val kan idag göras framför datorn utan 

någon som helst kontakt med någon bankpersonal och på dygnets 24 timmar. Behovet 

av ett bankkontor och personlig rådgivning har därmed också minskat. 

  

Samtidigt finns det ett behov av en relation med sin bank om man är s.k. 

fullsortimentskund, dvs. har flera tjänster som t.ex. bankkonto, bankkort, bolån, 

fonder och försäkring samlat i en bank. Flera av bankerna och framförallt 

storbankerna beskriver sin affärsstrategi eller affärsmodell som en relationsmodell. 

Relationsmodellen skiljer sig från en mer produkt- eller transaktionsorienterad 

strategi, där varje produktområde fokuserar på att sälja sin produkt och basera 

lönsamhetsbedömningarna på varje enskild produkt. Möjligen är det lättare för 

kunden att förstå och bli nöjd med servicen kring en enskild produkt än med servicen 

kring en hel relation med en fullsortimentsbank som innehåller många olika 

transaktioner. 

  

Vad tror ni att storbankerna bör göra för att tillfredsställa sina kunder? Vad kan 

storbankerna göra för att vinna tillbaka det svenska folkets förtroende för 

bankerna? 

- Konkurrensverket har i rapporten Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden 

– inlåning, bolån och fonder (KKV rapport 2013:4) lämnat förslag som skulle 

förbättra kundens förhållande till sin bank. Det handlar bl.a. om att begränsa eller 

förbjuda banker att erbjuda vissa s.k. paketerbjudanden, begränsa bankernas rätt till 

ränteskillnadsersättning, införa årliga kostnadssammanställningar för banktjänster och 

flera obligatoriska jämförelsemått på fondområdet. Bankernas tjänster till kunderna 

måste vara transparanta och informationen om vad banktjänster kostar och kundens 
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kostnader i banken måste öka. På så sätt kan kunden också lättare jämföra olika 

bankers priser, vilket kan reducera barriärerna för att byta bank och potentiellt öka 

dynamiken och konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden. 
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Bilaga 3. Mailintervju: Henrik Nyman - Projektledare SKI, 2016-05-11 
 

De senaste decennierna har nischbankerna växt sig allt större och har fler nöjda 

kunder än storbankerna, enligt Svenskt kvalitetsindex. Vad skulle ni säga har varit 

orsaken bakom nischbankernas framgångsrika etablering på marknaden?  

- Utifrån våra undersökningar är det tydligt att nischaktörerna har ett stort tillflöde av 

nya kunder samtidigt som delkunderna hos de större aktörerna ökar. För fem år sedan 

var 7 av 10 kunder helkund medan i år är andelen 5 av 10 kunder. Grunden kan sägas 

(1) grundas i att nischaktörerna har kunnat ta position mot de större aktörerna med att 

vara transparenta i sin kommunikation och prissättning. Något som de större aktörerna 

inte riktigt hängt med på, den mediala bilden av "storbankerna" är heller inget som 

boostat känslan av att dessa jobbat för kunden. (2) nischaktörerna har ingen mental 

ryggsäck av att vara tvungna att ha ett stort kontorsnät och kan jobba helt på en digital 

plattform med kontinuerliga releaser jämfört med en storbank som är fast i digitala 

plattformar från 90-talet. (3) nischaktörerna är mycket duktiga att göra det enkelt för 

kunden. Dvs. bygga erbjudandet från kundens vardag snarare utifrån den egna 

organisationen egna processer. Sen sätter de kundnöjdhet högt på agendan internt så 

att alla o bolaget jobbar tillsammans för kunden plus att de lyckas skapa en 

kommunikation och känsla av att bolaget jobbar för kunden. 

 

Med tanke på att missnöjet bland storbankernas kunder ökar och förtroendet för de 

svenska bankerna minskar, hur tror ni att den svenska bankmarknaden kan 

utvecklas om förtroendet har en nedåtgående trend?  

- Förmodligen kommer ovanstående trend förstärkas ytterligare. Med följd av mindre 

lönsammare banker pga att de tidigare lönsamma helkunderna är borta. I takt med att 

vi också kommer se helt nya aktörer vad gäller betalningslösningar etc. så kan vi nog 

ha ett annat läge än idag. Storbankerna förtroende kommer i denna utveckling vara 

superviktig för att parera de kommande förändringarna. 

 

Trots missnöjet med storbankerna har vi sett att det är få kunder som faktiskt byter 

bank. Vad tror ni skulle hända med storbankerna om trögrörligheten minskar? Kan 

nischbankerna tillsammans konkurrera ut en eller fler storbanker? 

- Svårt att sia om, jag tror att de större aktörerna fortsatt har en roll att spela då de 

(idag) har en helt ok relation med sina kunder (om än om det verkar försvagas). Om 
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trögrörligheten skulle minska skulle dock bankernas interna kostnader för 

byteshantering öka och det skulle väl slå på kunden i slutändan? Så ett klassiskt 

moment 22? 

 

Vår uppfattning grundas en del av missnöjet i att bankerna har minskat antalet 

bankkontor och antalet bankkontor med kontanthantering. Hur kan det komma sig 

att nischbankerna då har fler nöjda kunder, när de karaktäriseras av att de har 

inga eller ett fåtal bankkontor? 

- Nischaktörerna har ingen historisk ryggsäck av ett av ett varumärkeslöfte som 

innefattar ett bankkontor där man fysiskt kan träffa någon. Så med det är 

förväntansbilden en helt annan på nischaktörerna, en förväntan hos kunderna som är 

lättare att leva upp till. I takt med att en del kunderna fortsatt förväntar sig 

bankkontor/kontanter och bankerna skär ner på detta så blir matchning till kundernas 

förväntan skev med bristande nöjdhet som följd. 

 

Vad tror ni att storbankerna bör göra för att tillfredsställa sina kunder? Vad kan 

storbankerna göra för att vinna tillbaka det svenska folkets förtroende för 

bankerna? 

- The million dollar question. Håll kunderna i handen och led dem in i det digitala. 

Gör det enkelt och bygg en personlig kommunikation i alla kanaler. Gör det relevant 

för kunden (sluta med massutskick). Få kunden förstå varför banken kapar kontor. Få 

kunden att förstå varför prissättning ser ut som den gör. Få kunden att förstå att 

banken finns till för dig och inte enbart aktiemarknaden. Hantera mediala kriser på ett 

ärligt och förstående sätt och inte vifta bort o lägga locket på.  

 


