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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns byteskostnader på den svenska 

bankmarknaden. Shy (2002) har utvecklat en metod för att estimera byteskostnader på olika 

marknader. Shys modell kommer att användas för att estimera byteskostnaderna på den 

svenska bankmarknaden. Resultatet visar att storbankerna, överlag, har högre priser och högre 

byteskostnader än nischbankerna. Resultatet är rimligt eftersom storbankerna erbjuder ett 

större produktsortiment och större möjlighet till personlig service, vilket borde innebära högre 

priser för deras kunder. Generellt kan man säga att storbankerna betjänar kunder som har höga 

byteskostnader, och nischbankerna betjänar kunder med låg eller inga byteskostnader. Vad 

beträffar nischbankernas roll på den svenska bankmarknaden så har nischbankerna visat på 

effektiva och konkurrenskraftiga verksamheter där de har tagit marknadsandelar från 

storbankerna, inom vissa områden. Dock kan inte nischbankerna kunna sägas konkurrera med 

storbankernas breda sortiment. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This thesis` objective is to evaluate if switching costs exist on the Swedish market for bank 

deposits. Shy (2002) has developed a method for estimating switching costs on different 

markets. Shy´s model will be used to estimate switching costs in the Swedish market. The 

result of this study shows that the already established banks have higher prices and switching 

costs. The results are reasonable since these banks offer a wider range of products and 

services. They also provide a higher degree of personal services, in comparence to the niche 

banks. The conclusion is there for that the four large banks serve costumers with high 

switching costs and the niche banks serve costumers with low or no switching cost. About the 

niche banks role on the Swedish market, one can say that these banks has proven to have 

effective and competitive businesses, that have managed to take market shares from the 

already established banks, within there “niche area”. Despite this the niche banks cannot 

compete on the same level as the established banks, because of the large banks wide range of 

services. 
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Kapitel 1 

 INTRODUKTION 

 

 

 

 

I detta första kapitel kommer det ges en bakgrund till det valda ämnet. Detta kommer att följas 

av en problemdiskussion angående byteskostnader på bankmarknaden. Syfte och 

forskningsfråga kommer att formas samt avgränsningar och definitioner kommer att göras. 

1.1 Inledning 

I dagens samhälle har konsumenter många leverantörsval att göra. Allt från försäkringsbolag, 

teleoperatör, elleverantör, tidningsprenumeration, och inte minst vilken bank man vill 

använda måste bestämmas. Det skrivs ofta i tidningar om jämförelser av de olika 

leverantörerna. Det finns till och med internetsajter som till exempel www.pricerunner.com, 

som hjälper konsumenter att scanna marknaden efter de billigaste priserna. Trots dessa 

valmöjligheter verkar konsumenter inte utnyttja marknadens fulla potential. Resultatet blir 

utelämnad prispress, vilket gör att de i slutändan sitter och betalar mer för tjänster än vad som 

hade behövts. Historien visar att konsumenter verkar hålla sig till ursprungliga leverantörer 

trots att det finns pengar att tjäna på ett byte, (Konkurrensverket, 2001). 

När en marknad har många potentiella köpare och säljare och inte har några in- eller 

utträdeskostnader, sägs marknaden vara i perfekt konkurrens. Detta innebär att alla företag är 

pristagare. Ingen kan sätta ett pris som är högre än marginalkostnaden. I verkligheten är detta 

ett tillstånd som sällan uppfylls helt. I verkligheten så engagerar sig företag i strategiska 

beteenden vilka syftar till att låsa in konsumenter och sätta konkurrenter ur spel. Man försöker 

på detta sätt influera marknaden för att öka sina egna vinster.  Ett sätt för att få dessa två 

effekter är att öka byteskostnaderna för sina egna kunder. Detta gör att marknaden blir 

trögrörlig. Det blir svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden, samt att kunderna stannar 

kvar hos sin leverantör, vilken i sin tur kan ta ut högre priser, vilket är lika med höga vinster 

http://www.pricerunner.com
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för företaget. De höga vinster som företagen tjänar är det vi som konsumenter som betalar. 

Banktjänster är något som varje svensk utnyttjar dagligen, och något som berör oss alla i 

yttersta grad, (Carlton & Perloff, 2005). 

Konkurrensverket kom 2001 ut med en rapport där det framkommer att den svenska 

bankmarknaden är en av de mest koncentrerade marknaderna i Europa. De fyra storbankerna; 

Swedbank, Nordea, Handelsbanken, och SEB står för ca 85 procent av marknadsandelarna. 

Storbankerna har dock fått något minskade andelar, sedan avregleringen på 1980-talet, då 

utländska aktörer, samt nischbanker har trätt in på marknaden. I Konkurrensverkets rapport 

1:2006 finns att läsa att trögrörligheten inte bara har att göra med att konsumenter är 

immobila, utan även att konkurrensen är åsidosatt av inträdesproblem för nya aktörer. Att nya 

aktörer har problem att få access till olika clearingsystem, mm., gör att det föreligger 

inträdeshinder. 

I en artikel av Brunnberg (2007b) presenteras en undersökning av Länsförsäkringar, där det 

visar sig att av 13000 tillfrågade så trodde nästan 50 procent att det fanns bättre bankalternativ 

än deras egen bank. Endast 40 procent var nöjda med sin bank, och två procent tyckte att den 

egna banken gav dålig service. Trots dessa siffror är det så lite som fyra procent av Sveriges 

befolkning som byter bank varje år. Anledningen varierar självklart från person till person, 

men enligt undersökningen verkar den överhängande anledningen till det uteblivna 

leverantörsbytet är att kunderna anser det vara jobbigt att byta bank. Det som upplevs som 

mest krångligt är att ändra löneinsättningskonto och stående överföringar. Som framgår så är 

det alltså inte speciellt många kunder som byter bank, (Brunnberg, 2007a). 

Något som är intressant är att det enligt en undersökning är det så många som 44 procent av 

den svenska befolkningen som har en annan bank vid sidan av sin ordinarie bank, (Jedvik & 

Holmberg, 2007). Ulla Lundqvist, vd på Svenska bankföreningen, har uttalat positivt om att 

svenskarnas intresse av att använda sig av flera banker. Hon tror att genom att konsumenterna 

vänder sig till olika banker för att fylla olika behov, sporrar det bankerna att leverera bättre 

tjänster, (Halleröd, 2008). 

Samtidigt så hårdnar konkurrensen på bankmarknaden då bankerna börjar erbjuda kunder 

bättre villkor för inlåning. Konkurrensen ökar då kampen om kunderna hårdnar. Och det finns 

pengar att tjäna. Kaupthing ligger högst med inlåningsränta på 4,5 procent och Danske Bank 
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ligger lägst med 2,1 procent vilket är en väsentlig skillnad, (Brunnberg, 2007c). De som byter 

bank gör det ofta för att de får bättre service, och bättre villkor hos någon annan. En färsk 

Sifo-undersökning visar att bankkundernas lojalitet har sjunkit. I undersökningen framgår 

även att det är många av de missnöjda kunderna som planerar att flytta sina affärer till en 

annan bank. Även av de nöjda kunderna är det så många som 300 000 svenskar som kan tänka 

sig att byta bank, (Halleröd, 2008). 

Det finns också starka skäl att tro att byteskostnaden för de olika typerna av banker, skiljer sig 

åt. Enligt Shys modell, som i senare kapitel kommer att utförligt redovisas för, så kommer de 

kunder med låg byteskostnad använda sig av nischbankerna, medans kunder med hög 

byteskostnad kommer att använda sig av de traditionella bankerna. 

1.2  Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka byteskostnaderna på den svenska bankmarknaden.  

1.2.1 Delsyfte  

Utav detta är förhoppningarna att kunna utmärka en skillnad mellan fullsortimentsbankerna 

och nischbankerna. Resultaten av Shys modell kommer sedan ligga till grund för en 

diskussion runt nischbankernas roll på marknaden idag.  

1.3  Metod och avgränsningar 

Vi kan vara överens om att konkurrens är viktigt för att få en väl fungerande marknad. 

Byteskostnader är en sådan kostnad att den får homogena varor att bli heterogena. Det vill 

säga, leverantörerna lyckas ta ut högre priser för sina varor på grund av att det kostar för 

kunderna att byta till en annan. Det är därför både intressant och viktigt att kunna identifiera 

på vilka marknader byteskostnader förekommer. Shy (2001) har utvecklat en metod för att 

estimera byteskostnader på olika marknader. Metoden är enkel till modellen, då man endast 

behöver tillgång till uppgifter så som marknadsandelar och priser. En marknad det har visat 

sig vara stora byteskostnader är bankmarknaden. Shys modell för att estimera byteskostnader, 

kommer då användas. I uppsatsen kommer tyngden ligga på att få fram siffror på 

byteskostnaden.  

Vissa avgränsningar har gjorts för att kunna uppfylla syftet på ett tillfredställande sätt, och för 

att metoden kräver vissa förenklingar. Bankerna har begränsats till fyra banker från varje 
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segment, de fyra storbankerna och fyra nischbanker.  Självklart finns det fler banker inom 

nischsegmentet, men de valda bankerna är de främsta inom segmentet och anses representera 

nischbankerna väl. Tillsammans utgör de åtta bankerna cirka 90 procent av marknaden, vilket 

anses representativt. Ytterligare en avgränsning är den att kostnaderna är uträknade med 

grund i inlåningsmarknaden. Detta är även en avgränsning som Shy gör i sin modell. Shy 

varnar dock att den egentliga byteskostnaden kan vara betydligt högre på grund av denna 

förenkling. 

1.4  Tidigare studier över bankmarknader 

Utbudet av empiriska studier kring byteskostnader är tunnsått. Men för att ge en bredare bild 

av inlåningsmarknaden presenteras här några studier kring konsumenters preferenser, och på 

prissättningar på marknaden.  

1.4.1 Kiser  

Kiser (2002) gjorde en enkätstudie i USA, där han undersökte hur olika faktorer påverkar 

konsumenters preferenser gällande bankinlåning. Studien visar att kunder i genomsnitt stannar 

i tio år hos sin bank. Dock är det så mycket som en tredjedel som aldrig byter bank. En 

tredjedel sa också att en anledning till att de valde att inte byta bank var ”att det skulle vara 

för mycket krångel att avsluta kontot och öppna ett nytt någon annanstans”, som skäl till att 

behålla sin bank.  Vanligaste orsaken till ett byta av bank var att kunden flyttar på sig 

geografiskt. Andra orsaker till byte var kundservice, prisfaktorer, lokalisering av bankomater 

samt tillgång på elektroniska tjänster. Kiser menar att i det fall när kunden uppfattar att deras 

bank inte utgör det optimala valet men ändå inte byter, så uppstår det en byteskostnad. Detta 

innebär att det kan krävas betydande förändringar i pris och servicenivå för att få hushållen att 

byta bank. 

1.4.2 Sharpe 

Sharpe (1997) har i en studie över bankernas inlåningsmarknad undersökt om antalet nya 

kunder och graden av konsumentrörlighet har effekt på inlåningsräntan. Med antagandet att 

hushåll som flyttar till en ny stad har större incitament att byta till den lokala banken, borde 

det erbjudas högre inlåningsränta på de marknader som har stora netto ”hushållsinflyttningar”. 

På grund av det så borde inte byteskostnader ha stort inflytande på valet av bank. Sharpe 
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menade också att en låg andel nya konsumenter på en marknad innebär att en förändring i 

marknadskoncentrationen kommer att ha en större inverkan på priset. Marknader med många 

nya kunder och låg marknadskoncentration borde därför ha lägre priser. Resultaten av Sharps 

studie blir därför att marknadskoncentration har en negativ effekt på inlåningsränta, medans 

antalet ”flyttare” har en positiv inverkan på inlåningsräntan. Detta på grund av att bankerna på 

den lokala marknaden försöker locka till sig de inflyttande kunder till just sin bank, genom att 

ge bättre ränta än sina konkurrenter. Ett annat resultat som Sharpe fann utifrån sin modell var 

att konsumentlojalitet tillsammans med upplevda byteskostnader, eller/och marknads-

koncentration uppträder och ger marknadsmakt.  

1.4.3 Zephirin 

Zephirin (1994) visar på en modell i sin artikel där byteskostnader uppkommer som ett 

avvägningsproblem mellan kvalité på banktjänsterna och räntenivån som inlåningskunderna 

erbjuds.  På marknaden går det att observera räntenivåerna, men tjänstekvalitén är något som 

kunderna inte kan observera förrän de deponerat pengarna.  Kunder som stannar hos en bank 

under en längre period kommer dessutom att bygga upp en relation med sin bank, vilket gör 

att denna kan erhålla förbättrad service, vilket i sin tur ger en ökad nytta av att stanna kvar hos 

denna bank. Detta utgör sedan grunden för den upplevda byteskostnaden hos kunden i form 

av avvägningsproblem. På lång sikt kommer dessa byteskostnader skapa en monopolliknande 

situation på marknaden. Zephirins modell säger att byteskostnader är ett resultat av 

förväntningar om att vinna fördelar med att fortsätta en ”relation” med sin bank.  

1.5  Disposition 

I kapitel 1 har en bakgrund till uppsatsen presenterats, och syftet med uppsatsen har givits. 

Kapitel två redovisar den teoretiska referensramen, ger definitioner och tolkning av centrala 

begrepp samt redogör för vad byteskostnader egentligen är, och vad dess effekt på marknader 

är. Kapitel tre redogör för hur dagens storbanker har lyckats etablera sig. Texten ämnar även 

ge en bild av nischbankernas framväxt. Vidare diskuteras hur marknaden ser ut i dag, dess 

marknadsstruktur och immobilitetsproblem. Kapitel fyra presenterar Shys modell. I kapitel 

fem beräknas byteskostnaderna utifrån Shys (2002) modell. Efter det förs en diskussion runt 

resultat och modellens giltighet. Hela studien sammanfattas slutligen i kapitel sex. 
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Kapitel 2 

TEORI 

 

 

 

 

I detta kapitel kommer det ges definitioner och tolkning av centrala begrepp. Tyngden i detta 

kapitel kommer ligga på att ge läsaren en mer djupgående förståelse om vad byteskostnader 

egentligen är, och deras effekter på marknader.  

2.1 Vad är byteskostnader och varför uppkommer de? 

En marknads struktur och konkurrensförhållande är påverkad av flera aspekter. En av dessa 

som kan vara av substantiell vikt är närvaron av byteskostnader. Byteskostnaden är den 

upplevda kostnaden av att byta till en konkurrerande företags produkt. Byteskostnaden 

behöver således inte vara förankrad i fysiska kronor och ören, utan kan även bestå av den 

rädsla eller den bekvämligheten av att slippa lära sig den nya leverantörens produkt. På så sätt 

kan kostnaden uppstå trots leverantörernas till synes homogena produktsortiment, (Klemperer, 

1995). 

Byteskostnader uppkommer när en konsument finner det kostsamt att konsumera eller byta 

leverantör av en vara eller tjänst. Resultatet av detta blir att efterfrågan blir oelastisk. Detta 

innebär att kunden endast byter leverantör då priset är tillräckligt lågt för att kunden ska känna 

sig kompenserad för den byteskostnad som uppstår vid leverantörsbytet. Marknaden kommer 

då att karakteriseras av ”consumer lock-in”, vilket innebär att kunderna fortsätter att köpa från 

samma leverantör, även då konkurrerande alternativ erbjuder dessa produkter till lägre 

kostnader, (Shy, 2002). Klemperer’s (1995) svar på byteskostnaders uppkomst, är att 

kunderna upplever byteskostnader då deras köp inte överensstämmer med tidigare gjorda 

investeringar. Investeringen kan bestå av tidigare köpt utrustning, uppbyggda relationer med 

tidigare leverantör, kunskapsinvestering i det att kunden måste gå igenom en inlärningsperiod 

av nya varan. Investeringen kan också bestå av vad som kallas en artificiellt skapad 
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investering. Denna uppkommer då kunden fått köpa en första, relativt kostsam enhet i 

uppgörelse om att de påföljande köpen inhandlas till ett billigare pris. Investeringen kan även 

vara en helt psykologisk investering (Ibid).  

Klemperer (1995) har därför valt att kategorisera byteskostnader enligt följande: 

i. Kompabilitet med existerande utrustning 

I dagens samhälle är många produkter utformade så att kunden, utan att känna sig tvingad, 

väljer att bli trogen en viss leverantör därför att den ursprungliga sålda utrustningen endast är 

kompatibel med delar och material sålda av samma produktkedja. Till exempel har vi 

rakhyvlar med utbytbara rakhyvelblad. Dessa är så anpassade så att det bara passar ihop med 

rakhyvelskaftet, sålt från samma leverantör. Denna kompabilitet gäller även för andra varor så 

som datasystem och kameror, (Ibid). 

ii. Transaktionskostnader vid byte av leverantör 

Kostnaden i att byta leverantör ligger i det att bryta ett kontrakt för att sätta upp ett nytt med 

en annan. Två banker kan erbjuda identiska kontovillkor. När avtal har slutits med ena parten 

uppstår en byteskostnad i det fall kunden önskar lämna samarbetet, för att ingå nya avtal med 

en konkurrerande bank. På samma sätt kan det bli kostligt att byta telefonabonnemang, eller 

att lämna tillbaka hyrd utrustning från en leverantör för att hyra likadan utrustning från en 

konkurrerande leverantör, (Ibid). 

iii. Lärandekostnader 

Med nya produkter följer oftast en inlärningsperiod för att kunna använda produkten på bästa 

sätt. Lärandekostanden är således den ansträngning kunden måste göra för att uppnå samma 

tillfredställelse som det gamla alternativet. Exempelvis så finns det ett antal datortillverkare 

på marknaden. När en kund har lärt sig ena företagets produkt, så har denne starka incitament 

att fortsätta köpa från samma leverantör då kunden redan vet hur produkten fungerar. Detta 

trots att man vet att andra leverantörer säljer liknande produkter till samma kvalitet, (Ibid). 

iv. Osäkerhet gällande kvaliteten hos icke testade leverantörer 
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Denna kostnad är den risk det medför när man väljer att pröva en ny leverantör, som man inte 

säkert vet är bättre än kundens gamla alternativ.  Kostnaden syftar således till konsumentens 

aversion mot risk. Till exempel har kunder en tendens att köpa den värktablett de alltid köpt, 

därför att man vet att den fungerar. Kunder har därmed en preferens att köpa beprövade 

produkter än produkter som de inte prövat förut på grund av att den nya produkten, första 

gången, medför risken att den inte håller måttet. Kundens byteskostnad anses vara lika stor 

som den maximala försäkringspremie som kunden är villig att betala för att garanteras att 

produkten är av samma värde, (Ibid). 

v. Lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogrammen är en sorts belöningssystem för trogna kunder. Byteskostnaden uppstår 

på grund av att kunden kommer se den förlorade rabatten som de pengar de förlorar för at 

byta till en annan leverantör. Som ett exempel finns flygbolagen som använder sig av 

bonusprogram. Detta fungerar så att kunder som är frekventa passagerare belönas genom att 

samla poäng som dom sedan kan få gratis flygbiljetter för. Ett annat exempel är att när man är 

och handlar så medföljer kuponger för nästa köp. Det finns även andra system där man samlar 

stämplar och dylikt, för att efter ett visst antal få rabatt eller presentcheckar hos företaget, 

(Ibid). 

vi. Psykologiska kostnader 

I fall där det inte finns något klart ekonomiskt incitament bakom märkeslojalitet, så kan det 

fortfarande finnas vissa psykologiska kostnader med att byta märke. Människor har en 

benägenhet att preferera märken och varor de köpt tidigare, i syfte att minska den kognitiva 

dissonansen. Till exempel så gillar det flesta sin mammas mat framför andras, på grund av att 

de lärt sig att gilla den. Kunder som initialt är indifferenta mellan olika konkurrerande företag, 

kommer efter användandet av ett företag att förändra sin relativa nytta så att det uppstår en 

byteskostnad för att byta företag. Alla de här olika kategorierna av byteskostnader är 

tillräcklig för att förvandla ex-ante homogena produkter till ex-post heterogena, (Ibid). 

Byteskostnader verkar vara särskilt framträdande på marknader där byteskostnader verkar 

komma utav långa och djupgående servicerelationer mellan kund och leverantörer.  På detta 

sätt utgör bankmarknaden en naturlig miljö att studera, (Moshe & Bent, 2001). 
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2.2 Byteskostnaders effekt på pris och välfärd 

Den mest framträdande effekten av byteskostnaders närvaro är att företag åtnjuter 

marknadsmakt över sina befintliga kunder. Andra företeelser som byteskostnader förknippas 

med är att de ger upphov till förändrade distributionsmönster, högre priser och jakt på 

marknadsandelar. Den mest påtagande effekten som vi ser på en marknad med byteskostnader 

är företagens monopolliknande vinster. Den marknadsmakt företagen åtnjuter gör att 

kunderna, genom sitt lojala beteende, i slutändan betalar det pris företaget sätter, oavsett 

påslag, (Klemperer, 1995). 

Jakt på marknadsandelar kan, enligt Klemperer (1987) förklaras av byteskostnaders närvaro, 

då företagets nuvarande marknadsandel är avgörande för företagets framtida vinster. 

Företagen har dock ett avvägningsproblem, då de i varje ”spelomgång” måste välja mellan 

större vinster idag, eller imorgon. Större vinster idag innebär att företagen väljer att fortsätta 

sätta höga priser och skörda vinster från deras redan innestängda kunder. Detta gör dock att 

deras marknadsandelar inte växer. Om företagen istället väljer att skörda vinsterna imorgon, 

innebär detta att de sänker sina priser idag för att dra till sig fler kunder. När kunderna väl är 

”inlåsta”, så höjer man priserna i nästa spelomgång. Företagen måste därför balansera 

incitamenten att profitera på redan inlåsta kunder med att försöka locka till sig nya kunder. 

Vidare förklarar Klemperer (1995) att uppkomsten av höga byteskostnader på marknaden kan 

reducera företagens incitament att sänka priserna för att dra till sig mer kunder, då 

byteskostnaden även gör kunderna mindre känsliga mot prissänkningar. Incitamenten för att 

sänka priserna minskar därför i takt med att byteskostnaderna ökar. Sedan är ju inte kunder 

bara intresserade av nuvarande priser utan ser även till det långsiktiga priset. Om 

konsumenterna tror att det pris konkurrenterna sätter enbart är ett lockpris, kommer inte 

konsumenterna vara lockade av de lägre pris idag om detta ändå resulterar i högre priser 

imorgon. Utöver detta menar Klemperer att företagen har ytterligare incitament att ta ut högre 

priser idag, då detta gör deras konkurrenter mindre aggressiva i deras jakt på 

marknadsandelar.  

Byteskostnader ger även upphov till väldigt homogena produkter. Detta innebär att 

produktdifferentieringen som vanligtvis uppstår på en marknad med konkurrerande 

distributörer, uteblir. Detta är på grund av att företag som är artificiellt differentierade, genom 
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byteskostnaders närvaro, saknar incitament att differentiera sina produkter. Det kan till och 

med sägas vara ett strategiskt drag att ha väldigt homogena produkter, som alla producenter 

tjänar på. Detta hävdar Klemperer (1995) mot bakgrunden att, om företagen har 

differentierade produkter kan konsumenterna utöka sitt produktsortiment genom att handla av 

flera producenter. Genom att erbjuda snarlika produkter kan leverantörerna inskränka 

konsumentrörligheten ytterligare då det inte finns någon funktionell anledning att byta, 

alternativt, köpa av ytterligare leverantör. Det enda fall konsumenter byter leverantör är då en 

liten prissänkning kan locka de konsumenter med låg byteskostnad till att byta distributör. 

Man kan därför säga att i detta fall så har homogena varor lett till högre priser. Detta kan då 

ställas i jämförelse med standardargumentet att det vanligtvis är differentierade produkter som 

leder till att företag kan ta ut högre priser. Resultatet blir ännu starkare inlåsning av kunder, 

och till följd av detta, högre priser . 



XVI 

 

 

Kapitel 3 

DEN SVENSKA BANKMARKNADEN 
 

 

 

    

I detta kapitel kommer det ges en historisk bakgrund av den svenska bankmarknaden, för att 

se hur dagens storbanker har lyckats etablera sig, så som de har gjort. Författaren ämnar även 

ge en bild av nischbankernas framväxt på den svenska bankmarknaden. Utöver detta blickar 

även texten framåt och tittar på hur marknaden ser ut i dag och de trender som går att se. 

Sedan redogörs även för de valda bankerna som ska ingå i studien. Detta kan också ses som 

en förlängning i att förklara marknadsstrukturen och de olika sätt bankerna använder 

nischning för att locka nya kunder. Sist kommer även andra faktorer, än byteskostnader, till 

immobiliteten på marknaden att uppmärksammas. Detta för att visa att den problematik som 

den svenska bankmarknaden dras med består av många faktorer. 

3.1 Historik 

Bankerna har en väldigt central roll i en ekonomi. Genom deras tjänster underlättar 

ekonomiska transaktioner och därmed flyter handeln mycket lättare. På så sätt fungerar 

bankerna som en knytpunkt mellan köpare och säljare, och genererar på detta vis högre 

samhällelig nytta och välstånd till medborgarna, (Konkurrensverket, 2001). 

Den svenska bankmarknaden började röra på sig först under 1970–80-talen, då 

kreditregleringen avvecklades, som till exempel utlåningstak och likviditetskvoter. Motivet 

bakom denna avreglering var statens ökade lånebehov. Det var även under denna tid som 

utländska banker gavs tillfälle att bedriva bankverksamhet i Sverige. (Konkurrensverket, 

1999) Skandinaviska Banken kom, på 1970-talet, att bli en av de första att slå sig samman 

med Stockholms Enskilda Bank, vilka kom att bilda Skandinaviska Enskilda banken, SE-

banken. Fusionen vart en rätt komplicerad affär, vilket kom att avskräcka. Nästa stora fusion 

kom att äga rum först 1990, då Handelsbanken köpte upp Skånska banken. Detta gav eko på 
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bankmarknaden, och fusionerandet kom igång på allvar. Gota Bank köpte Bohusbanken och 

Svea Banken, som sedan kom att togs över av Nordbanken 1994. 1997 kom sedan 

Nordbanken, numera Nordea, att köpa upp finska Merita. Samma år kom 

Föreningssparbanken att gå ihop med Sparbanken Sverige, som bildade Föreningssparbanken, 

numera Swedbank. SE-banken kom också att köpa Trygg Hansa, inklusive Trygg Banken, 

vilka idag kallas för SEB ,(Ibid). 

Avregleringen kom på så sätt att bli en tid av sammanslagningar och förvärv. Nya 

konkurrenter har förvisso trätt in på marknaden, men på det stora hela så har marknaden gått 

mot en mer koncentrerad marknad med några få stora aktörer, (Konkurrensverket 1999). 

Fusionernas främsta syfte var att kunna effektivisera bankens organisation, för att kunna möta 

hårdare konkurrens på den befintliga, men även på utländska marknader. Man ville också 

kunna erbjuda ett bredare sortiment av tjänster till sina kunder. Oberoende av påstådda syften 

och intressen från aktörernas sida, så blev konkurrensen inskränkt på den svenska 

bankmarknaden, (Larsson, 1997). 

Under 1990-talet kom sedan förutsättningarna för att bedriva bankverksamhet ytterligare 

förbättras genom teknikutvecklingen.  IT-utvecklingen kom att bidra stora rationaliseringar 

och effektiviseringar inom bankväsendet. Internet har inte minst kommit att innebära nya 

tjänster, så som internetbank, men även nya lansering och försäljningskanaler, 

(Konkurrensverket, 2001). 

3.2 Bankmarknaden idag 

Den svenska bankmarknaden är en av de mest koncentrerade i Europa. Marknaden domineras 

av fyra storbanker. Dessa banker har växt sig stora genom hopslagningar och uppköp genom 

åren, och dels genom att erbjuda ett brett spektra av produkter. Från ett stabilitetsperspektiv så 

är utsikterna mer än goda. Bankerna går med vinst och sannolikheten att någon av bankerna 

skulle få ekonomiska problem är marginella. Från ett konkurrensperspektiv däremot, säger 

vinstmarginalerna att bankerna mer än väl har råd att ge sina kunder bättre villkor, och ändå 

gå med vinst. Med andra ord skulle konkurrens på marknaden gagna konsumenterna i form av 

bättre produkter till en lägre kostnad, (Konkurrensverket, 2006). 



 

 

Om man tittar på den svenska bankmarknaden från 1980-talet och framåt kan man se att det 

finns tre framstående trender. Den första är att fullsortimentsbankerna har blivit större och 

färre genom alla de sammanslagningar som skett genom åren. Under perioden 1993-2006, 

trädde tjugotvå banker in på den svenska bankmarknaden. Sedan dess har sju banker lämnat 

marknaden genom sammanslagningar och uppköp. Trots nykomlingar så består den svenska 

bankmarknaden till över 80 procent av fyra aktörer, nämligen Swedbank, SEB, Nordea och 

Handelsbanken, (Ibid). 

Den andra, högst viktiga trenden är att allt fler nya banker tillkommer på den svenska 

bankmarknaden, både genom utländska bidrag samt nischbanker (Konkurrensverket, 2006). 

Nischbankerna har ökat sina marknadsandelar inom de segment de är verksamma och i 

förhållande till storbankerna så har nischbankerna, procentuellt, ökat sin in- och utlåning mer. 

I många fall har nischbankernas ökning legat på över hundra procent, medans storbankernas 

in- och utlåning har ökat kring tjugo procent, (Nilsson & Wanek, 2006). 
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Danske Bank som har blivit Sveriges femte största aktör. Vi har Svenska Handelsbanken som 

är Finlands enda utländska fullsortimentsbank (Konkurrensverket, 2006). SEB har även de 

gjort sig stora i Baltikum och är även verksam i Ukraina, Polen och Tyskland, (Nilsson & 

Wanek, 2006) 

3.3 Storbankerna 

Förändringen de senaste tjugo åren har gått fort på den svenska bankmarknaden. Om man 

tittar på fullsortimentsbankerna, så kan man idag se att det finns fyra stora banker som 

tillkommit genom en mängd sammanslagningar genom åren.  Fullsortiments, universal eller 

storbankerna är den grupp banker som tillhandahåller ett brett spektra av tjänster. Dessa 

banker tillhandahåller även fysiska rikstäckande bankkontor och uttagsautomater, 

(Konkurrensverket, 2001).  

Dessa bankers strategi är att genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster, allt från sparande, 

lån och lån till värdepappershandel och försäkringar, kunna uppnå en stark position på de 

marknader de är aktiva i. En annan gemensam nämnare före dessa storbanker är att man 

försöker växa genom att köpa upp strategiskt viktiga aktörer på marknaderna främst i 

Skandinavien och Baltikum, (Nilsson & Wanek, 2006).  

De fyra fullsortimentsaktörerna består av Svenska Handelsbanken vilken innehar 26 procent 

av marknadsandelarna. Sedan har vi Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) med 25 procent 

av marknaden. På tredje plats har vi Nordea vilken står för 16 procent och sedan har vi 

Swedbank med 15 procent av marknadsandelarna. Tillsammans utgör dessa banker 81 procent 

av bankmarknaden. Trenden säger alltså att storbankerna har blivit färre och större. 

Utvecklingen på den Svenska bankmarknaden visar dock att de fyra storbankerna börjar tappa 

marknadsandelar som ett resultat av nya aktörer och etableringar (Konkurrensverket, 2006). I 

Svenskt kvalitetsindex (2007) rapport går att läsa att trots att de svenska bankkunderna är 

nöjdare än någonsin, så ligger både Swedbank och Nordea under snittet. Det står även att läsa 

i rapporten att lojaliteten hos de svenska bankkunderna sjunker.  

3.3.1 Swedbank 

Swedbank är en av Sveriges ledande bank koncerner. Swedbank har totalt cirka 4.5 miljoner 

privatkunder i Sverige. Totalt har de, fördelade på Sverige och de baltiska länderna, cirka 9 
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miljoner privatkunder. Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på 

de marknader de är verksamma på. Utöver Baltikum, och Sverige har även Swedbank under 

2007 förvärvat TAS-Kommerzbank i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, 

Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St 

Petersburg och Tokyo, (Swedbank, 2008a). 

I Sverige har Swedbank 459 kontor. De är också tillgängliga genom uttagsautomater och 

telefon och internetbank samt genom samarbete med fristående Sparbanker. Swedbank har ett 

heltäckande utbud av finansiella tjänster för privatpersoner, företag, organisationer, 

kommuner och landsting, (Swedbank, 2008b). Swedbank är marknadsledande inom flera 

segment i Sverige såsom, Individuellt pensionssparande, fondsparande och hypotek. Året 

2007 vart Swedbanks, resultatmässigt, hittills bästa år, (Swedbanks, 2008c). 

3.3.2 Nordea 

Nordea är en av nordens färskare banknamn inom gruppen storbanker. Men under de 187 år 

som Nordea har funnits med på marknaden så har 250 banker införlivats, och är idag en av de 

ledande finanskoncernerna i Sverige. Det senaste av Nordeas annektering är det avtal som i 

oktober slöts med svensk kassaservice om att etablera cirka 70 nya kontor på platser där 

svensk kassaservice har verksamhet och där Nordea har många av sina kunder. Nordea är 

även en storaktör i hela Norden och även i Östersjöregionen. Verksamhet finns i alla fyra 

Skandinaviska länder, och alla tre Baltiska länder samt Polen och Ryssland, (Nordea, 2008b). 

Bankens affärsverksamhet riktas mot både privat- och företagskunder och produktsortimentet 

omfattar tjänster som internet- och telefonbank, kort och betalningar, lån och krediter, spara 

och placera, pension och försäkring samt lönekonton för privata kunder. Nordea har en total 

kundbas på 10 miljoner kunder och har cirka 1300 kontor, på de marknader de är aktiva, 

(Nordea, 2008a).  Nordea visar för 2007 sitt bästa resultat hittills. 2007 års resultat ökade med 

3 procent. Detta till följd av stark intäktstillväxt, mest genom att volymerna har fortsatt öka 

inom alla områden. Utlåningen har ökat 14 procent och inlåningen har ökat med 12 procent, 

(Nordea, 2008b). 

http://www.nordea.se/
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3.3.3 Svenska Enskilda Banken AB (SEB) 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som erbjuder universalbanktjänster i Sverige, 

Tyskland och de tre Baltiska länderna; Estland, Lettland och Litauen. Banken har också lokal 

närvaror i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland. SEB bildades 1972 genom en 

sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken. Ett av de 

viktigaste skälen till sammanslagningen var att de båda bankerna ville säkra sin starka 

position bland företagskunder och möta konkurrensen från de internationella storbankerna. 

SEB har sedan dess växt och är idag en av de största aktörerna på den svenska 

bankmarknaden, (SEB, 2008a). 

I Sverige har SEB 179 kontor och ca 2.1 miljoner kunder. Bankens kundunderlag utgörs till 

stora delar av företag och finansiellt aktiva privatpersoner, men även institutioner och 

småsparare. Verksamheten indelas i fyra segment: ”retail and private bakning”, ”merchant 

and investment banking”, kapitalförvaltning och livförsäkring, (Ibid).  

SEB visade under 2007 ett starkt resultat med ökade affärsvolymer och förbättrade resultat 

inom nästan alla områden, vilket ledde till att rörelseresultatet ökade med 8 procent, (Ibid). 

Utlåningen ökade med 12 procent och inlåningen med 17 procent, (SEB, 2008b). I SEB 

(2008c) ser man dock en viss stagnering, då marknadsrelaterade störningar på den finansiella 

marknaden har gjort kunderna mer försiktiga i sitt investeringsbeteende, vilket lett till 

minskade intäkter. 

3.3.4 Svenska Handelsbanken 

Stockholms Handelsbank grundades 1871 med sikte att knyta till sig främst den lokala 

affärsverksamheten. Banken växte sedan till att ha en mer rikstäckande bank under namnet 

Svenska Handelsbanken . Under 1990-talets kris var Handelsbanken en av de få storbanker 

som inte behövde ta emot statlig hjälp. Under årens lopp har många banker införlivats och 

Handelsbanken växt. Men det är inte bara i storlek som Handelsbanken har växt utan även i 

sortiment, (Handelsbanken, 2008a). 

Handelsbanken har verksamhet i både Skandinavien och sedan år 2000 även i Storbritannien. 

Utöver så finns Handelsbanken representerad i 21 länder. Handelsbanken har en stark position 

på den svenska marknaden med 461 kontor. Bankens företagsfilosofi genomsyrar 



XXIII 

 

 

verksamheten med en decentraliserad organisation där kontoret är banken och kunden är i 

fokus. Verksamheten innefattar tjänster i segmenten ”traditional banking”, försäkring, 

kapitalförvaltning, med mera, (Handelsbanken, 2008b). 

Handelsbanken har haft som mål att ha högre lönsamhet än genomsnittet för konkurrenterna, 

vilket också är något som Handelsbanken har lyckats med i 36 år i rad. År 2007 präglades av 

fortsatt stark kreditefterfrågan vilket resulterade i att Handelsbankens utlåning till allmänheten 

ökade med 14 procent. Inlåningen ökade även den med 15 procent. Rörelseresultatet under 

2007 ökade med 13 procent, (Handelsbanken, 2008c). 

3.4 Nischbanker 

Nischbankers målsättning är att utmärka sig inom ett specifikt område och ta 

marknadsandelar inom ett specifikt segment. Nischbankerna i Sverige har också tagit sig fram 

de sista tio åren. Deras fokus har legat på att erbjuda banktjänster via telefon och internet, 

(Konkurrensverket, 2006). I denna uppsats kommer fyra svenska nischbanker att användas; 

Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank, Ikano Banken, och ICA Banken.  

Var och en av dessa fyra banker är exempel på banker som tydligt har profilerat sig mot en 

specifik kundgrupp eller segment. Olika försäkringsbolag ligger också bakom flera av 

bankerna. Som exempel har Länsförsäkringar AB valt att tillhandahålla banktjänster för 

privatpersoner och lantbrukare genom Länsförsäkringar Bank. Dagligvaruhandelsföretaget 

ICA är ett annat exempel på ett företag som startade sin bankverksamhet ICA Banken för att 

knyta till sig ytterligare kunder, och för att kunna erbjuda sina redan existerande kunder 

finansiella tjänster, (Konkurrensverket, 2001). 

För att nischbankerna ska kunna ta marknadsandelar från storbankerna måste nischbankerna 

erbjuda smartare banklösningar, och bättre räntor. ICA Banken en av flera nischbanker som 

utnyttjat denna möjlighet i form av locka kunder med högre inlåningsränta. Nischbankerna 

vill också profilera sig genom att göra sina tjänster enklare och mer tillgängliga. ICA Banken 

erbjuder sina tjänster via internet i kombination med generösa öppettider i deras butiker. 

Skandiabanken satsar på självservicekunderna, genom att erbjuda sina tjänster via nätet. 

Länsförsäkringar Bank försöker vinna kunder genom att kunna erbjuda även mångsidiga 

försäkringsprogram (Nilsson & Wanek, 2006).  
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Nedan kommer en kort presentation ges av fyra av marknadens mest välkända nischbanker, 

(Svenska Bankföreningen, 2007). 

3.4.1 SkandiaBanken 

SkandiaBanken är ett helägt dotterbolag till försäkringsaktiebolaget Skandia. SkandiaBanken, 

var när de startade 1994, en av de första renodlade telefonbankerna. Dom har sedan dess även 

utvecklat internetbank, (SkandiaBanken, 2008). Deras verksamhet finns i både Sverige, Norge 

och Danmark och är främst inriktad på privatpersoner. Även hos SkandiaBanken har en del 

försäljningar och förvärv tagit form, både före och efter bildandet. År 2000 startades 

bankverksamheten i Norge. År 2001 köptes Din Bank upp av ”Kommunernas 

Pensionsforsikring”. Detta kom då att bli SkandiaBanken A/S. År 2002 kom produktområdet, 

Skandia Asset Management i moderbolaget, att köpas upp av Den Norske Bank. Samtidigt 

kom produktområdet, Skandia fonder och Skandia förmögenhetsförvaltning överföras till 

SkandiaBanken, (Nilsson & Wanek, 2006). 

SkandiaBanken vill tillhandahålla prisvärda och moderna tjänster, och satsar omfattande på 

att bli självservicekundens förstahandsval genom internetbank. Man erbjuder även 

traditionella tjänster inom aktiehandel, fondförvaltning, försäkringar, samt bo- och billån, 

(SkandiaBanken Koncernen, 2007). 

Enligt Nilsson och Wanek (2006) har Skandiabanken växt på in- och utlåningsmarknaden 

under perioden 2001-2005. Under perioden 2006-2007 har utlåningsvolymerna ökat med 

ytterligare 9 procent. Mycket tack vare ökade bolånekrediter på den svenska och norska 

marknaden. I delårsrapporten går också att läsa att Skandiabanken sätter nya tag mot att bli en 

av de riktiga utmanarna till de fyra storbankerna, (SkandiaBanken Koncernen, 2007). 

3.4.2 Länsförsäkringar Bank AB 

År 1969 bildades Länsförsäkringar AB genom 24 lokala bolag och tre decennier senare, år 

1996, startades Länsförsäkringar Bank, som på endast några år har utökat sitt sortiment, så att 

de kan erbjuda privatpersoner konkurrenskraftiga produkter inom både bank och försäkring. 

Länsförsäkringar Bank AB fungerar idag som en huvudbank för både privata kunder och 

lantbrukare. I ett led att öka sina marknadsandelar lanserade Länsförsäkringar Bank AB, 

gratis och dygnet runt banktjänster via internet. Genom sitt samarbete med SBAB kom 
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Länsförsäkringars utlåning att öka med så mycket som 45 procent. Länsförsäkringar kom 

därmed att stå för 10 procent av bolånemarknaden. Länsförsäkringar Bank kom sedan att själv 

vilja stå för utlåningen vilket gjorde att samarbetet med SBAB kom att avslutas. Samma år 

kom även aktiehandel att erbjudas som tjänst via Länsförsäkringar Banks internetbank, 

(Länsförsäkringar, 2008). 

I Länsförsäkringar Banks delårsrapport januari- september 2007 går att läsa om en fortsatt 

tillväxt för bankverksamheten där bland annat bostadsutlåningen ökade med 25 procent. Allt 

fler kunder väljer även att bli helkunder och antalet privatkunder har under denna period ökat 

med 20 procent (Länsförsäkringsgruppen, 2007). Kundundersökningen Svenskt 

Kvalitetsindex (2007) visar även att Länsförsäkringar Bank har de nöjdaste bankkunderna på 

privatmarknaden. Under denna period har även kundunderlaget ökat med 27 000 kunder, 

vilket gör att det totala antalet kunder idag uppgår till mer än 3 210 000 privatpersoner och 

företag, (Länsförsäkringsgruppen, 2007). 

3.4.3 Ikano Banken 

Ikano Banken bildades 1995, och ägs av familjen Ingvar Kamprad. Banken har anknytningar 

till IKEA, vilken innefattar en av Sveriges största kundklubbar. Ikano Banken vill erbjuda 

förmånliga banktjänster till såväl privatkunder som kreditinstitut. Detta tillsammans med 

anpassade säljstödstjänster, vill Ikano Banken erbjuda alla sina kunder samma villkor oavsett 

storlek, då de menar att ”allas pengar är lika mycket värda”. Ikano Banken har två 

affärsområden vilka kallas bank och partner, (Ikano Bank, 2008a). 

Ikano Banken innehåller alla produkter för privatpersoner, så som bank, fond, bolån och 

pensionssparande. Inom ramen för affärsområdet ”partner” finner man de produkter och 

tjänster som är speciellt utvecklade för stora kunder och kreditinstitut. Ikano Banken 

tillhandahåller även tjänster inom segmenten säljstödjande finansiering och säljstödjande 

informationshantering till handeln, för att uppnå större kundnöjdhet genom att erbjuda större 

likviditet, lägre risk och enklare administration. Ikano Banken har även under årens lopp 

utökat sitt samarbete med flera företag, (Ibid).   

År 2007 valde även stora detaljhandelskedjor som Hemköp och Preem att ha Ikano Banken 

som leverantör för säljstödjande finansiering, inom vilket område banken tillhör en av de 

http://www.ikanobanken.se/
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ledande aktörerna i Sverige. Idag tillhandahåller Ikano Banken finansieringslösningar för ett 

antal stora svenska aktörer som IKEA, Lindex, Hemtex, Fritidsresor, Specsavers Blic Optik, 

och Svenska Volkswagen, för att nämna några, (Ikano Bank, 2008b).  

Ikano Banken fick även år 2007 pris av tidningen Internetworld och utnämndes till Sveriges 

bästa sajt inom Bank- och Finanssektorn. När Ikano Banken startade sin verksamhet var 

banken en renodlad telefonbank. Idag görs över 95 procent av alla låneansökningar via nätet. 

Utlåningen till allmänheten är också något som ökat de senaste 5 åren. Bara för år 2007 har 

utlåningen till allmänheten ökat med 21,3 procent, nya partnersamarbeten och ökade volymer 

i bankverksamheten förväntas leda till ökad lönsamhet under 2008, (Ibid). 

3.4.4 ICA Banken 

ICA är ursprungligen en dagligvaruhandel kedja som finns representerade i Norden och de 

baltiska länderna och ICA Banken startades upp 2001. Genom att erbjuda finansiella tjänster 

vill ICA Banken förenkla vardagen för ICA:s kunder, och därigenom stärka lojaliteten till 

ICA. Bankverksamheten minskar också ICA butikernas och ICA AB:s transaktionskostnader 

för främmande bank- och kreditkort, (ICA Bank, 2008).  

ICA Banken är en renodlad telefon- och internetbank. ICA Banken erbjuder enklare tjänster 

till sina kunder, i form av konton, kort, och sparande, (Ibid). Banken vill profilera sig genom 

att ge bra ränta på lönekonto, tydliga villkor och låga avgifter. Men ICA Banken är inte bara 

billiga betalkort, internetbank och gynnsamt sparande, (ICA:s årsredovisning, 2007). På 

senare år har man även utvidgat sina tjänster genom olika samarbeten med diverse 

finsansinstitut. De erbjuder till exempel sina kunder så kallade blanco-lån och vanliga 

bostadslån i samarbete med SBAB och försäkringar för olycksfall, dödsfall och 

arbetsförmögenhet i samarbete med Genworth Financial, (ICA, 2008). 

Numera har ICA Banken utvecklat samarbeten med Nordea och Swedbank genom att bland 

annat låta deras kunder får göra större uttag i ICA:s butiker. Utöver detta så lanseras 

uttagsautomater i större ICA butiker, så under 2007 placerades 36 uttagsautomater ut runt om 

i landet, (Ibid). Olika sparprodukter har också börjat erbjudas från och med 2007, såsom 

aktier, fonder och pensionssparande, i samarbete med Nordnet Bank, (ICA Bank, 2008). 

Andra viktiga händelser under 2007 är att banken utsågs till Årets Bank 2007, av tidningen 



XXVII 

 

 

Privata Affärer. Kundtillströmningen har också varit god, vilket resulterat i 65 000 nya 

kunder. ICA Banken innehar efter ökningen 350 000 kunder, (ICA, 2008). 

3.5 Immobilitet på bankmarknaden 

Något som är viktigt för att öka konkurrensen på en marknad, är att se till att kunder kan röra 

sig fritt. Med andra ord är det viktigt med konsumentmobilitet. Kunder ska fritt kunna välja 

leverantör. Denna mobilitet utgör ett hot mot leverantörerna, då denna minimerar deras 

marknadsmakt, (Konkurrensverket, 2006). 

Hotet består i det att varje rationell konsument kommer att välja det billigaste alternativet, i de 

fall då leverantörer säljer samma varor till olika pris. Om det är så att konsumenter, av någon 

anledning har få tillfällen eller incitament att byta till en annan leverantör, kommer denna 

leverantör att få makten att höja priset över marknadspriset utan att tappa marknadsandelar. 

Sammanfattningsvis kan man därför säga att graden av konsumentmobilitet kommer att 

reflektera graden av konkurrens på marknaden. Denna konsumentimmobilitet består bland 

annat av byteskostnader, vilket är den parameter som kommer mätas i denna uppsats. Denna 

är också redogjord för i tidigare kapitel. Men det är också viktigt att nämna det faktum att det 

finns andra kostnader som gör att konsumenter inte byter till billigare och bättre alternativ. 

Dessa är i många fall nära besläktade, (Ibid). 

En andra anledning, förutom byteskostnader, till inlåsning på bankmarknaden är uppkomsten 

av ”Searching costs”, som på svenska kallas ”sökkostnader”. Denna kostnad refererar till den 

tid och svårighet som det kan innebära för en kund att byta bank. Till exempel så kan 

bankbytet innebära en tidskrävande procedur av att arrangera och gå på möten med olika 

bankkonsulter, (Ibid). 

En tredje anledning till immobilitet på marknaden, är när konsumenter har svårigheter att 

jämföra service och priser hos de olika bankerna. Detta kan uppkomma när bankerna har 

komplexa prisstrukturer, och det blir därför svårt för konsumenten att utgöra det ”riktiga 

priset”. Även i det fall priser går att jämföras, på tillexempel internet, kan dessa endast ge en 

indikation på de riktiga priserna, då många konsumenter fortfarande kan förhandla till sig 

bättre priser, än vad som uppges av den officiella prislistan på internet, (Ibid). 
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Som fjärde anledningen, så kan ”hopbuntning” av produkter sägas ha en inlåsningseffekt på 

konsumenter. I dagens bankvärld erbjuder de finansiella instituten allt från lån, 

värdepappershandel och försäkringar, allt under ett och samma tak. Bankerna använder sig 

därför av olika lojalitetsprogram, vilket har som gemensam nämnare att erbjuda olika 

paketlösningar till sina konsumenter och ge rabatt i det fall kunden väljer att använda bankens 

fulla sortiment. På detta sett blir det en större affär att byta bank, då detta medför att kunden 

måste byta ut hela sitt produktsortiment. Det besvär som då infaller vid bytet anses vara för 

mycket, vilket gör att konsumenten stannar hos sin tidigare leverantör. Detta gör också att 

priset för varje individuell produkt inte blir lika synlig. Detta medför också ett problem när 

det kommer till att jämföra olika bankers priser. Vidare så kan även transportkostnader dela in 

marknaden i mindre geografiska marknader. Detta eftersom konsumenter bara är mobila inom 

ett visst område. Detta kan resultera i imperfekt konkurrens, (Ibid). 
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Kapitel 4 

EMPIRISK MODELL 

 

 

 

 

Detta avsnitt kommer att redogöra för Shys (2002) modell. Denna kommer sedan i kapitel 5 

att användas för att skatta byteskostnader på den svenska bankmarknaden. Shy (2002) har 

utvecklat en metod för att kunna skatta byteskostnader genom att enbart använda 

priser/avgifter, och marknadsandelar. Modellen bygger på antagandet att alla företag på en 

marknad, är medvetna om hur stor byteskostnaderna är. Företagen maximerar därför sin vinst 

givet villkoret att inget annat företag finner det lönsamt att sänka sitt pris.  

4.1 Shys (2002) modell 

Vi börjar med att titta på en marknad bestående av två företag. På denna marknad har vi då 

företag A, och företag B. Marknaden är homogen, vilket innebär att företagen producerar 

likvärdiga produkter. Konsumenterna är fördelade så att, företag A har NA kunder, och företag 

B har NB kunder initialt. Låt pA och pB beteckna de priser som respektive företag tar ut, och låt 

S > 0 beteckna kostnaden som uppstår när konsumenten väljer att byta leverantör, det vill säga 

byteskostnaderna. UA betecknar nyttan för en konsument som har köpt av företag A, och på 

samma sätt betecknar UB nyttan för en konsument som redan är kund hos företag B. 

Nyttofunktionen för varje konsument, av nästkommande inköp, definieras som: 

 

         fortsätta att handla av företag A 

         byta till företag B 

 

         fortsätta att handla från företag B 

UA ≡
− pA
− pB − S

 
 
 

UB ≡
− pB
− pA − S
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 byta till företag A.     (1) 

Låt nu nA respektive nB beteckna antalet kunder företagen har efter konsumenternas nästa 

inköp. Hur många konsumenter som handlar av respektive företag bestäms av företagens 

priser och byteskostnader enlig följande: 

 

om pA > pB + S, 
om pB – S ≤ pA  ≤ pB +S 

om pA < pB – S 

 

om pB > pA + S 
om pA – S ≤ pB  ≤ pA +S 

om pB < pA – S 

                                                                  (2) 

Under antagandet att företagen inte har några produktionskostnader bestäms företagens vinst 

som en funktion av priser, enligt nedan: 

π A (pA , pB ) = pAnA    och   π B (pA , pB ) = pBnB                     (3) 

där nA och nB bestäms i ekvation (2). En Nash-Bertrand jämvikt är ett positivt prispar 

( pA
n , pB

N ). För ett givet pris pB
N , så väljer företag A pris pA

n , för att vinstmaximera (π A ), och 

vice versa. Shy (2002) säger att en Nash-Bertrand jämvikt inte existerar i ”rena priser”. Dock 

anser Shy (2002) att en viktig grundpelare i Nash-Bertrand jämvikten, fortfarande gör sig 

gällande, och uppfylls i modellen. Denna egenskap kan användas till att förutse vilka priser 

företagen väljer, även vid närvaro av byteskostnader. Denna prediktion av prisparen ges 

genom att studera underbjudningsvillkoret. 

Låt oss nu definiera begreppen bjuda under och underbjudningsvillkoret. 

Underbjudningsvillkoret visar att företag konkurrerar om marknadsandelar genom att sätta 

lägre pris än sina konkurrenter. Företaget sägs då bjuda under konkurrenternas pris. Företag A 

bjuder under, det vill säga att de säljer till ett lägre pris om pA < pB – S. I ord betyder detta att 

nA =

0

NA

NA + NB

 

 
 

  

nB =

0

NB

NA + NB
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företag A subventionerar byteskostnaden för företag B:s kunder.  Företag A kommer då att ta 

över hela kundbasen, det vill säga nA= NA + NB och nB = 0, i enlighet med ekvation (2), ovan.   

Underbjudningsvillkoret är tillfredställt om det existerar ett prispar ( pA
U , pB

U ), så att inget 

företag kan öka sin vinst genom att bjuda under en rivaliserande företags priser, och inget 

företag kan öka sina priser utan att förlora sin kundbas till det andra företaget.  Detta kan mer 

formellt utryckas som: 

Ett prispar ( pA
U , pB

U ), uppfyller underbjudningsvillkoret i det fall: 

s För givna pB
U  och nB

U , kommer företag A att välja det högsta priset pA
U , med hänsyn 

till: π B
U = pB

UnB
U ≥ (pA − S)(NA + NB )  

s För givna pA
U  och nA

U , kommer företag B att välja det högsta priset pB
U , med hänsyn 

till: π A
U = pA

UnA
U ≥ (pB − S)(NA + NB )  

s Distributionen av antal kunder mellan företagen bestäms i ekvation (2). 

Den första delen visar att företag A sätter det högsta priset, med hänsyn till restriktionen att 

företag B inte finner det lönsamt att bjuda under pA
U  för att föröka ta över Företag A:s kunder. 

De två ovanstående vinstfunktionerna kan användas för att lösa ett unikt prispar. Morgan och 

Shy (2000) illustrerar detta i deras artikel Undercut-proof equilibria med följande illustrativa 

figur: 

 

     pB =
NA + NB

NB

(pA − S)       pA =
NA + NB

NA

(pB − S)  

 

               

   

 

        

p A p A 

B bju

                                   

p 
A 

A bju

B 
p B 

B bju åda
A bjuder under  
 bjuder under  
Ingen  
der under  B
 
B p 
p 
A bjuder under pA 
der inte under  
A bjuder inte under           
der under pA 
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    Figur 4.1: Undercut-proof equilibrium  

Källa: Morgan & Shy (2000) 

4.2 Utökning av modellen till flera företag 

Antag att det finns Ki företag på marknaden, där i = 1, 2, …, K. Varje företag sätter sitt 

individuella pris, pi, där i = 1, 2, …, K. Enligt Shy (2002) så överväger företagen att bjuda 

under, endast ett företag i taget, då modellen utvidgas till att inkludera fler än två företag. Om 

prissättningen ska uppfylla underbjudningsvillkoret så kommer det mest lönsamma företaget 

att vara det företaget med störst marknadsandel, och det mest olönsamma företaget har då, i 

enlighet med modellen, minst marknadsandel. På så sätt har företaget med minst 

marknadsandel det starkaste motivet att bjuda under, vilket gör att detta företag är det mest 

troliga att sätta ett lägre pris än sina konkurrenter, i förhoppning om att vinna över kunder och 

bli mer vinstgivande. De olika marknadsandelarna betecknas som följande, med fallande 

marknadsandelar:  

N1 > N2 > . . . > NK   

                                                                                           (4) 

För att exemplifiera detta, så målar vi ut följande scenario. Vi har en marknad med K företag. 

Vidare säger vi att företag i (Ki) har marknadsandelen Ni, och är det företaget, i enlighet med 

lägst marknadsandel, som har störst incitament att sätta ett lägre pris, än konkurrenterna.  

Företag Ki kommer därför sätta det lägre priset, pi. 

Shy (2002) förutsätter, givet dessa antaganden, att: 

– Resterande företag, i≠ K, måste sätta sina priser med hänsyn till företag i:s pris. Dessa är 

rädda för att bli underbjudna av företag i. Företag i≠ K, kommer därför att även de, sätta pris, 

pi, så att det ej är lönsamt för företag i att bjuda under deras pris. 

– Samtidigt så är företag i rädd för att bli måltavla för företag 1, det vill säga marknadsledaren 

(N1), och kommer därför att sätta sitt pris, pi, med hänseende till p1, så att företag i inte finner 

det lönsamt att bjuda under företag i pris. 
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När byteskostnaderna (Si) är kända för företagen i ≠ K sätter de sitt maxpris pi så att följande 

blir tillfredställt: 

πK = pKNK ≥ (pi − Si)(N i + NK )                                               (5) 

 

Eftersom alla priser och marknadsandelar är observerbara, kan man från denna ekvation lösa 

ut byteskostnaden (Si) för varje företag. I jämviktsläget får man, utav ekvation 5, att: 

Si = pi −
NK pK
N i + NK

           , där i ∈  1,2...,K −1}{                        (6) 

Ekvation 6 ger byteskostnaden för företag i:s kunder. Den ges som en funktion av priser, satta 

av företag i och K, och företagens marknadsandelar. Företag K:s byteskostnad räknas ut på 

följande sätt: Företag K är det företag med minst marknadsandel. Företag K kommer därför att 

vara rädd för att bli underbjudna av företaget med störst marknads makt, i enlighet med 

underbjudningsvillkoret, företag i. Företag K väljer det pris, pK, som gör det olönsamt för 

företag i att sätta ett lägre pris, vilket ger: 

π1 = p1n1 ≥ (pK − SK )(N1 + NK )                                                (7) 

Eftersom vi vet vad p1 är, så kan vi lösa ut SK, genom att behandla ekvation 7 som en jämvikt, 

vilket ger: 

SK = pK −
N1p1

N1 + NK

                                                          (8) 

4.3 Tolkning 

Shy (2002) menar att i verkligheten så kan det vara så att kunder inte har samma 

byteskostnad. Om byteskostnader uppkommer från upplärning, eller ”learning by doing”, så 

kommer byteskostnaden vara högre för de konsumenter som värderar tid högt.  

Trots denna relativt generella modell, anser Shy (2002) att hans modell även ger utrymme för 

att ge uttryck för olika byteskostnader. I modellen så är jämviktsdistributionen av 
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konsumenter mellan företagen, i relation till deras byteskostnad. Skillnaden i byteskostnader 

uppenbaras genom att konsumenter med låg byteskostnad, köper av det mindre dyra företaget, 

och de konsumenterna med hög byteskostnad köper av det dyrare företaget. I enlighet med 

Shys (2002) utlägg, så ska då de mindre bankerna, nischbankerna, dra till sig konsumenter 

med låg byteskostnad, och storbankerna dra till sig kunder med hög byteskostnad. 
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Kapitel 5 

RESULTAT OCH EMPIRI 

 

 

 

I denna del av studien undersöks byteskostnaderna på den svenska bankmarknaden under 
2007. 

5.1  Data och resultat från Shys (2002) modell 

De banker som kommer att inkluderas i studien är de som är omnämnda i kapitel 3. Det är 

således fyra storbanker och fyra nischbanker. Antalet nischbanker är givetvis fler än så i 

verkligheten, men resonemanget är sådant att undersökningen är gjord på de främsta bankerna 

i varje segment. Diskussion kan givetvis föras runt hur mycket information som går miste i 

denna förenkling, men utgångspunkten är ändå att de valda bankerna mer än väl ska 

representera sitt segment. Alla dessa 8 banker tillhör de ”stora bankerna” inom sin marknad. 

Tillsammans utgör bankerna cirka 90 procent av den svenska bankmarknaden vilket anses 

vara representativt. När det kommer till det data som används för att beräkna 

byteskostnaderna så har Shys (2002) modell klara fördelar då denna enbart kräver kännedom 

om företagens marknadsandelar och priser. Detta har dock visat sig mer komplicerat än vad i 

början förutsetts. Beräkningar kräver därför en hel del förenklingar och antaganden.  

Marknadsandel definieras enligt Shys (2002) modell, utifrån bankernas antal inlåningskonton. 

Problemet med detta antagande är att användandet av antal konton som ett mått på 

marknadsandel är att det tenderar att överdriva antalet aktiva kunder. Detta kan innebära att de 

kostnader kunder har, har underdrivits, och i själva verket är högre än vad som räknas fram. 

Dom flesta kunder har flera konton. Jag har därför valt att välja antalet bankkunder, privata 

och företagskunder. Detta är siffror som är enkla att få tag på och ger en ”sannare” bild om 

hur många kunder som varje bank egentligen har.  

I definition av pris har Shy (2002) valt att ta med följande: 
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s Direkta avgifter, det vill säga kostnader för att hålla konto i banken, 

s Transaktionskostnader, det vill säga kostnader för kunden i form av avgifter som 

banken tar vid varje betalningstransaktion, och 

s Icke realiserad ränteintäkt. En sorts alternativkostnad. Kunden anses förlora pengar då 

kapital, som är insatta på ett exempelvis konton med låg (eller ingen) ränta, istället 

kunde ha placerats någon annanstans med högre avkastning. 

Den tredje och sista punkten är  inte med i Shys (2002) beräkning av pris. Dock skriver han 

att och varnar för att denna förenkling kan göra att det egentliga priset för att vara kund i en 

bank skulle kunna fördubblas. När det kommer till vad som faktiskt tas med i beräkningen av 

vad som är det ”riktiga priset”, blir riktlinjerna dock något vaga. Shy (2002) säger att då 

avgifterna betalas varje år är de flöden snarare än engångsavgifter. Konsumenterna borde 

därför inte jämföra de årliga avgifterna utan de diskonterade värdet av alla avgifter över livet 

eftersom man oftast bara byter bank en gång under sin livstid. Även i detta fall har jag tänkt 

mig att göra en modifikation.  

I denna uppsats görs ett antagande om att konsumenten väljer leverantör för en period i taget 

eftersom kunden ej vet hur priserna kommer att utveckla sig i framtiden. Den tidsram som 

antas är ett år. Antagandet har sin grund i att många av de avgifter som bankerna tar ut är 

årsavgifter. Detta är en förenkling av verkligheten, och möjligtvis en överdrift om hur ofta 

bankkunder ser över sina bankvillkor för inlåningstjänster. Men även Shys (2002) förfarande 

med att diskontera värdet av alla avgifter utifrån dagens avgiftsnivå kan vara missvisande i de 

fallen att priserna jämnar ut sig i framtiden.  Dessutom, även om flertalet kunder är trogna sin 

bank under lång tid, så är det långt ifrån alla. 

I denna modell har Shy (2002) redan avgränsat utgifter till kostnader för inlåning, det vill säga 

kostnader för att ha ett konto.  Dessa avgifter innefattar allt från bankkort till 

utlandsbetalningar till insättning över disk. Avgifterna varierar i det avseendet att vissa är 

årsavgifter, och andra är engångsavgifter, om man nu använder tjänsten. Här uppstår alltså två 

problem. Man måste välja ett antal avgifter som både nischbankerna och storbankerna tar ut. 

Det kan bli missvisande att studera på avgifter som banker tar över disk, eftersom 

nischbankerna i många fall inte har kontor. Sedan kan man fråga sig hur man ska förhålla sig 
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till det faktum att vissa av avgifterna är per år, och andra är per gång. Tanken är att försöka 

göra kostnaderna mer unisona, och göra om avgifterna per gång till per år.  

Men det är svårt att veta hur många avgifter som bankerna tar ut av varje tjänst, från varje 

kund. Sedan så säger också Shy att konsumenterna inte ska kolla på de årliga avgifterna utan 

de diskonterade värdet av alla avgifter över livet. I detta stadium börjar frågetecknen bli 

många. För att kunna genomföra denna uträkning så har det gjorts en del egna antaganden och 

förenklingar. 

Angående problemet om hur avgifterna tas ut, per år eller per gång, så har författaren försökt 

tänka mer ut ett kundperspektiv. Uppsatsen ämnar inte försöka att ta reda på hur många 

gånger den genomsnittliga kunden betalar dessa ”per gång” avgifter. Anledning till detta är att 

om en konsument funderar på att byta bank, så vet han förmodligen inte hur många, 

exempelvis, utlandsbetalningar han kommer att göra under den tid han är kund i den nya 

banken. Det som i denna studie antas vara viktigast för en bankkund, gällande kostnader när 

denne funderar på att byta bank, är inte en fråga om avgiften tas ut per gång eller per år, utan 

hur hög den är. Det som är viktigt är att om denna person kommer att göra en 

utlandsbetalning, vilken bank är då billigast. 

Vad beträffar vilka kostnader som ska ligga till grund för uträkningar i Shys (2002) modell så 

har författaren valt ett antal faktorer som anses vara talande, dels för den rådande 

prisdiskrepansen som finns mellan de olika banksegmenten, men också sådana avgifter som 

många konsumenter årligen betalar. De valda avgifterna är anpassade efter det faktum att de 

två banksegmenten jobbar på olika sätt. Som nämnt ovan, så erbjuder många av 

nischbankerna ingen kassaservice vilket innebär att sådana avgifter kan bli svåra att jämföra. 

De avgifter som kommer att användas är följande: 

s Årsavgift för bankkort, 

s Årsavgift internet banken betalning, 

s Årsavgift girobetalning, 

s Årsavgift telefonbanken personlig service, 

s Utlandsbetalning, och 

s Avgift för att skicka pengar till annan bank inom Sverige via telefonbank 
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För mer detaljerade uppgifter, se Appendix A1, vilken redogör och sammanställer de olika 

bankernas kostnader. Tabell 5.1. nedan sammanställer den data som har använts för att 

beräkna byteskostnaderna, samt redovisar byteskostnadernas storlek och hur många procent 

byteskostnaderna utgör av inlåningskostnaderna. Beräkningar av byteskostnaderna utifrån 

Shys (2002) modell finns i appendix A2. 

Tabell 5.1. Den svenska bankmarknaden 2007 

 Swed 
bank 

Nordea SEB Handels 
banken 

Länsförsäkringar 
Bank 

Skandia 
banken 

ICA 
Banken 

Ikano Banken 

Antal 
kunder 
(tusental) 

4384’ 2965’ 2100’ 1900’ 686’ 400’ 300’ 290’ 

Avgifter/ 
konto 

745 kr 944 kr 655 kr 340 kr 590 kr 550 kr 200 kr 490 kr 

Bytes 
kostnad 

715 kr 900 kr 595 kr 275 kr 540 kr 344 kr -41 kr -209 kr 

Byteskost
nad del i 
% av 
total 
kostnad 

95 % 95 % 91 % 81 % 91 % 62 % 0 % 0 % 

 

Tabellen visar att kunder till de fyra storbankerna, i alla fall utom Handelsbanken, har större 

byteskostnader än kunder till de fyra nischbankerna. Prisbilden ligger inom ett spann från 944 

kr till 200 kr, vilket tyder på en spridd kostnadsstruktur för kunderna. Vad beträffar 

byteskostnaden så finner författaren den största skillnaden mellan Nordea och Ikano banken, 

där Nordea har nästan fem gånger så stor byteskostnad. 

5.2  Diskussion kring data och resultat 

Resultatet visar att storbankerna, överlag, har högre priser och högre byteskostnader än 

nischbankerna. Detta överensstämmer med tidigare resultat från Konkurrensverkets (2001) 

rapport. Intuitivt uppvisar resultatet även rimlighet då storbankerna erbjuder ett större 

produktsortiment och större möjlighet till personlig service, vilket borde innebära högre priser 

för deras kunder. Många av nischbankerna erbjuder endast service via telefon och internet. 

Kombinationen av förenklade tjänsteutbud och försäljnings kanaler borde innebära en 

kostnadsreducering för bankerna, vilket gör att dessa banker borde kunna hålla lägre priser.  
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De priser som ingått i denna studie ligger inom ett prisintervall från 200 kr - 944 kr, och 

genomsnittspriset blir därmed 564 kr. Konkurrensverket (2001) visar att svenska bankkunder 

uppfattar att de betalar 567 kr om året för de vanligaste tjänsterna. De priser som använts i 

denna studie kan därför anses vara relevanta och resultatet därigenom trovärdigt.   

5.3 Begränsningar i modellen 

Begränsningarna i Shys modell (2002) ligger i dess generalitet. Det finns inte utrymme för 

heterogenitet och individualitet hos konsumenterna. Intressanta faktorer gås därför om miste.  

Shys (2002) ansats är inte att ta reda på alla de bakomliggande faktorer som föranleder 

byteskostnader, utan att konstatera att de finns. Även om så är fallet så har under uppsatsens 

gång vissa frågor ändå ställts om att den förenklade bilden ändå inte påverkar beräkningarna 

rillräckligt mycket för att ge diskrepanser. Shy (2002) vill med sin modell uppvisa att det 

finns kostnader för konsumenter att byta bank.  

I dagens läge är det fler och fler kunder som väljer att ha olika banker för olika tjänster. Om 

man då använder konton som mått, så kan detta då bli missvisande, eftersom kunden kanske 

egentligen inte byter bank utan skaffar sig en till. Även många av de andra kostnader som 

påverkar konsumenternas beteende blir uteblivna eller räknas helt enkelt in under 

byteskostnaderna, till exempel; sökkostnader och transportkostnader. Sist med ytterst viktig, 

så i realiteten så byter folk bank oftast när det gäller huslån. Eftersom Shys (2002) studie är 

koncentrerad till inlåningen, så är detta en faktor som helt utesluts. 

Generellt kan sägas att värdet hos en modell ligger i dess användbarhet. För att kunna få en 

större insikt i vad som föranleder välfärdsförluster så som byteskostnader, är det av stor 

betydelse att kunna undersöka de bakomliggande faktorerna.  

5.4 Generell kritik mot metoden och dess antaganden 

En fråga, som även Kratz och Wetterholm (2005) flitigt har diskuterat är huruvida man 

verkligen mäter byteskostnader. Kan det inte snarare handla om att man mäter 

kompensationskrav för att kunden ska vilja byta till det sämre alternativet.  För att kunna 

beräkna om det uppstår kostnader när man byter från en leverantör till en annan, så måste 

produkterna vara identiska i sina egenskaper. Om så inte är fallet så är det lättare att förstå att 

konsumenter stannar kvar med sitt gamla alternativ, trots att billigare finns att tillgå. Uppfattar 
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även kunden kvalitetsskillnader mellan de olika leverantörerna så kan byteskostnaden till viss 

del utgöras av ett ersättningskrav för att byta till ett ”sämre alternativ”.  

Hur man ser på alternativa leverantörer kan ha att göra med att kunden känner motvilja för att 

byta av kvalitetsskillnader eller om det är psykologiska orsaker som ligger bakom. Detta 

kommer därför att påverka de framräknade byteskostnaderna. Bankmarknaden anses vara ett 

typiskt exempel på detta. På den svenska marknaden har vi storbankerna som det mer 

traditionella alternativet, och sedan finns det nischbankerna som utgör det alternativa valet.  

I och med det faktum att de flesta nischbanker inte erbjuder sina kunder någon kassaservice så 

kan detta vara en orsak till att kunderna ser en kvalitetsskillnad mellan de olika alternativen. 

För att byta till en bank utan kassaservice och det faktum att man inte kan gå in på banken 

fysiskt och få prata med en bankman, så vill man ha en kompensation för att byta till det 

”sämre alternativet”, i form av lägre avgifter och bättre ränta.  Annars ser man ingen 

anledning till att byta. På så sätt kommer delar av den byteskostnaden som uppstår bestå av ett 

kompensationskrav för att byta till ett sämre alternativ. 

Något annat som också bör lyftas fram i diskussionen runt byteskostnader är det att 

byteskostnader kan starkt skilja sig på individnivå. Detta är både en styrka och en svaghet i 

Shys (2002) modell. En styrka på det sättet att den tillåter en heterogenitet mellan 

kundgrupper och man därigenom kan dra generella slutsatser utifrån relativt enkla medel. 

Svagheten ligger då förstås i att bilden bli väldigt förenklad. Den individuella byteskostnaden 

försvinner. För att kunna urskilja mera individuella kostnader så måste en direkt metod 

användas, då dessa har större möjligheter att inkludera socioekonomiska egenskaper. 

Shy (2002) gör även antaganden om att företagen inte har några produktionskostnader. Frågan 

är om detta kan antas vara rimligt att samtliga företag på, i vårt fall, bankmarknaden skulle ha 

liknande produktionskostnader. Beroende på vilken del av marknaden men har riktat sig mot 

så kommer kostnaderna att se annorlunda ut. Storbankerna ger många gånger ett vidare 

sortiment av tjänster, och så erbjuder dessa banker ett fysiskt kontor. På grund av detta så 

kommer deras kostnader att se annorlunda ut än det banker som endast finns via nät och 

telefon. Detta skulle då också medföra en förändring i de beräknade byteskostnaderna. 
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Kapitel 6 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

 

 

 

Tidigare forskning visar att konsumenter verkar hålla sig till sina ursprungliga leverantörer 

trots att det finns pengar att tjäna på ett byte. En av grundpelarna när det gällande konkurrens 

är att konsumenterna agerar så att de söker de bästa alternativen, gällande kvalité och pris. 

Genom att vara en aktiv konsument, sänker man inte bara kostnaden för sig själv, utan ökar 

konkurrensen, vi får effektivare företag, och kommer på sikt sänka kostnaden på hela 

marknaden. 

I denna uppsats har Shys (2002) modell använts för att se om det finns byteskostnader på den 

svenska bankmarknaden. Siffrorna i resultatet talar sitt tydliga språk, vilka visar att sådana 

finns. Utgångspunkten för denna uppsats var att det tordes finnas skillnader i byteskostnader 

mellan olika sorters banker. Detta stöds även av resultaten. Generellt kan säga att 

storbankerna betjänar kunder som har höga byteskostnader, och nischbankerna betjänar 

kunder med låg eller inga byteskostnader. Detta beteende är relaterat till pris. Eftersom 

nischbankernas kunder inte anser det vara kostsamt att byta bank, kommer dessa kunder alltid 

att byta till den bank som har de lägsta priserna. 

Vad beträffar nischbankernas roll på den svenska bankmarknaden, så tycks de har etablerat 

sig, och utvecklat sin verksamhet inom deras segment. Nischbankerna har visat på effektiva 

och konkurrenskraftiga verksamheter, där de har tagit marknadsandelar från storbankerna, 

inom vissa områden. Detta har nischbankerna kunnat göra genom att utnyttja skalfördelar 

inom sitt segment. Dock går det inte att frångå det faktum att trots nischbankernas inträde så 

är deras andel av den totala marknaden fortfarande liten i jämförelse med storbankernas. Man 

kan därför inte säga att dessa banker är utmanare på det sättet att de kan konkurrera med 
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storbankernas breda sortiment. Detta är också någonting som statistiken vittnar om. Bara 4 

procent av svenskarna byter bank varje år, men hela 44 procent har flera banker samtidigt 

(Jedvik & Holmberg, 2007). Kan detta vara ett tecken på att vi inte är intresserade att byta 

bank, utan vi istället går mot en trend där man väljer den bank som erbjuder bäst villkor för 

just en specifik tjänst, då vi inte längre ser banktjänster som en homogen vara.  Detta är inte 

slutsatser som kan dras utifrån det material som presenteras i denna uppsats, men vidare 

forskning inom detta område bedöms dock som ytterst intressant. 
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Bilaga 1, Tabell 2:  Översikt bankernas avgifter 2007. 

Bank Årsavgift 
Internetbet. 

Årsavgift 
Giro 

Årsavgift 
Bankkort 

Tfn.bank 
Pers.service 

Utland 
bet 

Insättn. 
sverige 

Totalt 

Swedbank 155 kr 240 kr 250 kr 0 kr 50 kr 50 kr 745 kr 

Nordea 144 kr 336 kr 288 kr 96 kr 30 kr 50 kr 944 kr 

SEB 120 kr 180 kr 255 kr 0 kr 50 kr 50 kr 655 kr 

Handelsbanken 0 kr 0 kr 250 kr 0 kr 40 kr 60 kr 340 kr 

Skandiabanken 0 kr 260 kr 230 kr 0 kr 0 kr 0 kr 490 kr 

Länsförsäkringar 0 kr 225 kr 225 kr 0 kr 50 kr 50 kr 550 kr 

Ikano banken 0 kr 0 kr 200 kr 0 kr -- kr 0 kr 200 kr 

ICA Banken 0 kr 150 kr 240 kr 0 kr 50 kr 50 kr 490 kr 

 

 

Bilaga 2, Tabell 3: Beräkningar över byteskostnader med avseende på bankernas 
inlåning 2007. 

Bank SI = pI −
N1p1

N1 + N I

                      Byteskostnad 

Swedbank S1 = p1 −
N8p8

N1 + N8

 S1 = 745 −
290000 × 490

4384000 + 290000
= 715 

Nordea S2 = p2 −
N8p8

N2 + N8

 S2 = 944 −
290000 × 490

2965000 + 290000
= 900 

SEB S3 = p3 −
N8p8

N3 + N8

 S3 = 655 −
290000 × 490

2100000 + 290000
= 595 
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Handelsbanken S4 = p4 −
N8p8

N4 + N8

 S4 = 340 −
290000 × 490

1900000 + 290000
= 275 

Länsförsäkringar S5 = p5 −
N8p8

N5 + N8

 S5 = 686 −
290000 × 490

686000 + 290000
= 540 

Skandia banken S6 = p6 −
N8p8

N6 + N8

 S6 = 550 −
290000 × 490

400000 + 290000
= 344  

ICA Banken S7 = p7 −
N8p8

N7 + N8

 S7 = 200 −
290000 × 490

300000 + 290000
= −41 

Ikano banken* S8 = p8 −
N1p1

N1 + N8

 S8 = 490 −
4384000 × 745

4384000 + 290000
= −209 

*Ikano banken var ej villig att ge ut uppgifter om antal kunder, varpå antaganden runt 
denna siffra har fått estimeras utifrån Kratz och Wetterholms (2005) uppsats. 
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