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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Denna uppsats behandlar konkurrensgraden på marknaden för utlåning i Sverige för de 

fyra storbankerna, Nordea, Handelsbanken, S-E-banken och Föreningssparbanken under 

tidsperioden 1989-2002. Syftet med uppsatsen är att undersöka konkurrenssituationen på 

den svenska bankmarknaden för utlåning bland de fyra storbankerna. Studien syftar även 

till att undersöka hur bankernas prissättning har påverkats av fusionen. För att få en 

förståelse för ämnet inleds uppsatsen med en teoretisk genomgång till de olika 

fusionsmotiven. Denna teoretiska genomgång har sedan legat till grund för den modell 

som beskriver efterfrågan. Genom att estimera en efterfrågefunktion för utlåning har 

efterfrågeelasticiteten kunnat skattas. Denna elasticitet, vilken är statistisk signifikant, har 

sedan legat till grund för Lerner index som beskriver konkurrensgraden på behandlad 

marknad. Resultaten tyder på att marknaden för utlåning inte är en perfekt 

konkurrensutsatt marknad. Till följd av metodens brister i att ta hänsyn till förändringar i 

fasta kostnader kan en förbättring av denna vara att föredra för fortsatta studier.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This thesis deals with the competitive situation on the market for lending in Sweden over 

the time period 1989 to 2002. The market includes the four largest banks in Sweden, 

Nordea, Handelsbanken, S-E-banken and Föreningssparbanken. The purpose has been to 

identify the competitive situation on the Swedish market for lending. The study also aims 

to examine in what way the banks prices have been affected by the mergers. To get an 

understanding of the subject the thesis starts with a presentation of the theoretical 

framework of merger motives. This motives lies as a foundation for the model which 

describes the demand for lending. By estimating a function for the demand for lending 

the price elasticity has been calculated. The price elasticity is statistically significant and 

is used to determine the Lerner index which describes the degree of competition. The 

results demonstrate that the market for lending is not perfectly competitive. Because of 

the methods lack to include fixed costs another technique of analysis would be preferable 

in future studies.  
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Bankerna har en central roll för samhällsekonomins funktionssätt. De tjänster bankerna 

tillhandahåller underlättar utbytet av varor och tjänster mellan producenter och 

konsumenter, vilket leder till högre välstånd för medborgarna. En effektiv banknäring är 

därför av central betydelse för samhället. Bankernas kredit- och 

betalningsförmedlingsfunktioner brukar beskrivas som smörjoljan som gör att resten av 

ekonomin kan fungera.  

 

Utvecklingen inom branschen har gått fort, i synnerhet efter avregleringarna under 1970- 

och 1980 talen och i och med 1990- talets ökade internationalisering. Inom många 

segment av bankmarknaden är konkurrensen intensiv med många nya aktörer, dramatiska 

förändringar av företagens marknadsandelar och en snabb utveckling av nya produkter 

och affärsmetoder. Inom andra segment går förändringarna långsammare och de 

etablerade aktörerna har kunnat bevara eller stärka sina starka ställningar. Detta gäller 

inte minst för bankverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag så kallad 

”retail banking” där verksamheten i många avseenden varit ostörd från andra aktörer. 

Förhållandet mellan nya ”nischbanker” som försökt etablera sig på denna marknad och 

deras främsta konkurrenter, de stora affärsbankerna, har inte alltid varit det bästa 

(Konkurrensverkets rapportserie, 1999:2) 

 

Bankstrukturen i Sverige har under de senaste 20 åren förändrats. De senaste åren har ett 

flertal bankfusioner offentliggjorts, exempelvis har Handelsbanken köpt aktieinnehavet i 

Stadshypotek, Sparbanken och Föreningsbanken har gått samman i Föreningssparbanken, 

Nordbanken har gått samman med finska Merita och efter fortsatta uppköp och fusioner 



 2 

skapat Nordea. Syftet med dessa bankfusioner har främst varit att rationalisera i 

organisationen och ge större möjligheter till att kunna erövra nya marknader. Det finns 

även andra ändamål som att kunna erbjuda kunden ett bredare produktutbud eller att ha 

större möjlighet att möta konkurrensen från utländska banker vid ett EMU-medlemskap. 

Dessa fusioner har oavsett motiv lett till att antalet banker på den svenska marknaden har 

minskat och att den inhemska konkurrensen reducerats (Larsson, 1997). 

 

Bankerna har två olika möjligheter att utnyttja den marknadsmakt de förväntas uppnå 

efter en fusion. De har antingen möjlighet att erbjuda kunden ett lägre pris, det vill säga 

en förmånligare ränta till följd av att effektiviteten blivit högre och kostnaderna sjunkit 

eller så har de möjlighet att ta ut ett högre pris som en konsekvens av att de kan påverka 

prisbildningen på marknaden (Prager & Hannan, 1998). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka konkurrenssituationen på den svenska 

bankmarknaden för utlåning bland de fyra storbankerna. Studien syftar även till att 

undersöka hur bankernas prissättning har påverkats av fusionen.  

 

1.3 Metod 

Genom att använda sekundärdata för in-och utlåningsränta, utlåningsvolym, alternativ 

låne-och sparränta, inkomst och reporänta kan en efterfrågefunktion för utlåning 

kalkyleras genom ekonometriska modeller och ur den kan efterfrågeelasticiteten tas fram. 

Dessa data används då de antas vara de variabler som påverkar efterfrågan på utlåning. 

Efterfrågeelasticiteten skall därefter ligga som grund för beräkning av det så kallade 

Lerner indexet som visar förhållandet mellan pris och marginalkostnad. Lerner index 

beskriver hur konkurrensutsatt en marknad är. De huvudsakliga teorier som ligger till 

grund för ämnet kommer att hämtas från litteratur inom industriell organisation, 

mikroteori och ekonometri. 
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1.4 Studieavgränsning och definitioner 

Denna studie undersöker de fyra1 storbankernas marknadsdominans och är begränsad till 

åren 1989-2002. Den kommer att kartlägga den så kallade retail banking marknaden i 

Sverige då denna delmarknad står för 70 procent av bankernas vinster2 och speciellt 

konkurrensen på utlåningssidan. I studien kommer både sammangåenden och uppköp 

benämnas som fusioner. Fokus kommer att ligga på horisontella fusioner, det vill säga 

fusioner mellan företag på samma nivå i produktionsledet. Det pris som kommer att 

användas i studien är utlåningsräntan då det är priset som kunden får betala när de lånar 

pengar av banken och är den ränta som beskriver efterfrågesidan. Den anses i 

konsumentens ögon som en heterogen vara. Detta beror på att kunden räknar in flera 

variabler som betydelsefulla, till exempel bemötande och fortsatt kontakt. I producentens 

ögon uppfattas dock varan som homogen då alla bankers tjänster är identiska. 

 

1.5 Tidigare studier 

Det har gjorts ett antal olika studier i ämnet som syftar till att beskriva konkurrensgraden 

på bankmarknaden i förhållande till marknadskoncentrationen. Angreppssätt, pris och 

modell har varierat mellan olika studier. Det som gör min studie intressant är att få 

studier med mitt angreppssätt gjorts på bankmarknaden i Sverige. Liknande studier har 

gjorts i USA, vilket kan bero på att konkurrenslagarna där är hårdare än i Sverige. 

Anledningen till att så lite forskning gjorts i ämnet kan bero på att den vara som kunden 

köper inte har ett direkt pris och anses enligt många heller inte som homogen.  

 

I en artikel av Prager och Hannan (1998) studerar författarna huruvida priset påverkas av 

sammangåenden mellan banker som ökar marknadskoncentrationen. Författarna har valt 

den ränta kunden får på sitt personkonto respektive tre månaders placeringar som det pris 

som banken betalar kunden för att han/hon har sina sparade pengar placerade hos dem. 

Artikeln är viktig då den anger ett pris för en homogen bankprodukt som är användbar, 

men också för att den studerar priseffekten av ett sammangående och inte 

                                                 
1 I studiens början fanns det fem storbanker att kartlägga. Nordbanken, Sparbanken, Föreningsbanken, 
Handelsbanken och S-E-banken. 
2 Denna siffra bygger på siffror från bankernas årsredovisningar, Nordea, Handelsbanken, 
Föreningssparbanken och SEB. 
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marknadskoncentrationen. Detta beror på att marknadskoncentrationen kan påverkas utan 

att ett sammangående inträffat. Marknadskoncentrationen förtäljer inte heller något om 

företagets beteende eller prestation. Produkten är inte homogen i kundens synvinkel men 

i producentens. Författarna arbetar efter devisen att en förbättrad effektivitet leder till en 

högre ränta och att ökad marknadsmakt leder till en lägre ränta. De fann att under 

perioden 1991-1994 sjönk sparräntan mer hos banker som hade fusionerat än hos banker 

som inte gått samman. Prager och Hannan tolkar resultatet som bevis för att dessa 

sammangåenden leder till ökad marknadsmakt. De poängterar dock att det är svårt att 

estimera möjliga utvecklingar som kan ha gjorts i förbättring av service och andra tjänster 

som banken istället erbjuder kunden. 

 

Sandrine Corvoisier och Reint Gropp (2002) har till skillnad från många andra 

undersökningar studerat den europeiska bankmarknaden. Detta är en följd av de 

avregleringar som skett i Europa med många fusioner som följd. Corvoisier och Gropp 

arbetar i likhet med Prager och Hannan med devisen om att förbättrad effektivitet leder 

till förmånligare ränta och att en ökad marknadsmakt leder till en ogynnsammare 

räntesättning för konsumenten. De använder sig av en enkel Cournot modell för att 

förklara prisbildningen på marknaden för olika sorters lån och sparande. I modellen antas 

bankerna vara prissättare och deras beteende påverkar inte konkurrenternas handlande. 

Studien utförs på varje land i EU och land- och produktspecifika data används. De fann 

att prissättningen på både lån och sparande blev ofördelaktigare till följd av den ökade 

koncentrationen. Detta tyder på att företagen utnyttjade sin marknadsmakt snarare än att 

de blev effektivare.  

 

1.6 Disposition 

Detta kapitel följs av kapitel 2 som beskriver bankmarknaden igår och idag. Där 

presenteras också de ekonomiska motiven som banker har till att fusionera. I kapitel 3 

beskrivs de grundläggande teorier som behövs för att få en förståelse för den valda 

metoden och modellen, i detta fall efterfrågeteori, elasticiteter och Lerner index. 

Resultatet från regressionen, problemen som kan uppstå vid körningarna och de data 
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studien bygger på presenteras i kapitel 4. Dessa resultat analyseras och diskuteras i 

kapitel 5. Studien avslutas med en referenslista över använda böcker och artiklar. 
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KAPITEL 2 

BANKMARKNADEN 

 

 

 

 

 

För att förstå utvecklingen av bankmarknaden, viktiga händelser för strukturen och 

externa effekter kommer i detta kapitel en historisk och nutida genomgång av marknaden 

att göras. Vidare presenteras de två ekonomiska anledningarna till varför banker väljer att 

gå samman. 

 

2.1 Bankmarknadens historik 

Den kritiska punkten i bankmarknadens historia är slopandet av utlåningstaket vilket 

genomfördes i november 1985. Detta ledde till att utlåningsstocken fördubblades på fyra 

år mellan 1985 och 1989. I denna utlåningsprocess betonade bankerna uteslutande 

marknadsvärdet av säkerheterna, inte låntagarens återbetalningsförmåga. Ofta 

diskonterades också en fortsatt höjning av fastighetsvärdet, vilket innebar lån till belopp 

som översteg fastighetens inköpsvärde. Resultatet blev en kraftig uppgång i 

tillgångspriserna i synnerhet på kommersiella fastigheter men också aktier. När 

fastighetspriserna och aktiekurserna började vända brant neråt efter en topp 1989 sprack 

bubblan då låntagarna började få svårigheter att återbetala lånen (Internet 1). 

 

Historiskt sett har bankernas verksamhet i Sverige varit mycket strängt reglerad, inte bara 

i syfte att garantera banksystemets stabilitet, utan också för att styra bankernas in- och 

utlåning, räntesättning med mera i önskvärd riktning. Finansinspektionen är den statliga 

myndighet som utövar tillsynen över bankerna. Det senaste decenniet har dock en 

omsvängning skett vilket medfört att regleringen nu är riktad på att garantera säkerhet- 

dels systemsäkerhet och dels individuell säkerhet för insättarna. Däremot har prissättning 

(räntesättning), fördelning av lån och liknande överlåtits till marknaden. Avregleringen 

har också inneburit att ett antal nya aktörer fått tillträde till marknaden, vilket 
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uppenbarligen har bidragit till den snabba utvecklingen av nya produkter, liksom till en 

kostnadspress. I och med avregleringen ökade behovet av lagstiftning som syftade till att 

garantera stabiliteten i banksystemet, till förbättrad informationstillgång och 

konsumentskydd, liksom till ökad konkurrens och effektivitet. Nya finansiella tekniker 

medförde också ett behov av särskilda funktions- eller produktregler. En strävan har varit 

att harmonisera den svenska lagstiftningen med den inom EU, en annan att harmonisera 

lagstiftningen mellan olika närliggande marknader, främst för att befrämja 

konkurrensneutraliteten och en tredje att öppna den svenska marknaden för internationell 

konkurrens (Konkurrensverkets rapportserie, 1999:2). 

 

2.2 Bankmarknaden idag 

Trots att det i Sverige finns mer än 126 olika bankinstitut, kan man ändå säga att den 

svenska bankmarknaden i stort sett har formen av ett oligopol. Det finns ett fåtal aktörer 

som har merparten av kunderna på marknaden. Branschens då fem största banker ökade 

sin marknadsandel från 70 procent under 1980-talet till mer än 85 procent 1995 

(Oxenstierna, 1997). Bankerna kan idag liknas vid en finansiell stormarknad där 

kunderna kan få en mängd olika finansiella behov tillgodosedda. Banker sysslar med ett 

antal affärsområden, t.ex. bankverksamhet på ”detaljistmarknaden” (retail banking), 

förmögenhetsförvaltning, investmentbankverksamhet eller fondkommisionsrörelse, 

bankverksamhet riktad mot storföretag, inklusive ränte- och valutahandel och liv och 

pensionsförsäkringar. Inom många av dessa affärsområden möter bankerna konkurrens 

från andra typer av företag och från utländska banker men konkurrensen är varierande. 

Exempelvis konkurrerar bankerna med försäkringsbolag, värdepappersbolag och 

specialiserade kapitalförvaltare på kapitalförvaltningsmarknaden, värdepappersbolag och 

internationella investmentbanker på investmentbankmarknaden, storbolag, utländska 

banker och värdepappersbolag på ränte- och valutamarknaden, hypoteksinstitut på 

bolånemarknaden (Konkurrensverkets rapportserie, 1999:2). Detta gör att definitionen av 

marknaden är betydelsefull för att bedöma konkurrenssituationen (Nykvist, 2001). 

 

Att de stora bankerna lyckats behålla sitt inflytande på marknaden trots ett ökat antal 

aktörer har flera förklaringar. Det beror bland annat på att det finns hinder som gör det 
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svårt för kunderna att byta bank, att de stora bankerna har kontroll över infrastrukturen 

och att det är förknippat med betydande kostnader att etablera en fullsortimentsbank vilka 

är några viktiga skäl till att vi har så stark koncentration på det finansiella området. 

Allmänt gäller att ju större dessa barriärer är desto mindre är konkurrensen och desto 

högre är lönsamheten för företagen. Eftersom bankerna försöker binda upp sina kunder 

på olika sätt, t.ex. genom att ge ökade möjligheter att låna pengar om man är helkund i 

banken, har många kunder i praktiken få alternativ att välja mellan. De stora bankernas 

erbjudanden liknar varandra i hög grad, och det råder inte särskilt intensiv konkurrens 

mellan de stora aktörerna. Oligopolet skapar höga inträdeströsklar för nya aktörer och de 

mindre aktörerna utestängs ofta effektivt från olika typer av samarbeten. Det är 

exempelvis vanligt att de små aktörerna inte kan ge sina kunder möjlighet att använda 

viss infrastruktur i betalningssystemet, vilket gör att de får svårt att konkurrera med de 

stora bankerna (Konkurrensverkets rapportserie, 1999:2).  De fyra största bankerna 

omsätter tillsammans drygt 70 miljarder kronor per år och redovisade 2001 en total vinst 

på drygt 26 miljarder3, där räntemarginalen mellan in- och utlåning har varit bankernas 

mest betydande inkomstkälla. På senare år har dock avgifter och provisioner blivit allt 

mer betydelsefulla. Takala (1999) fann i en studie av den svenska bankmarknaden att 

bankerna främst utnyttjade sin marknadsmakt på utlåningssidan snarare än 

inlåningssidan. Detta beror enligt Takala på att inlåningsräntan är en kostnadspost för 

bankerna och för att maximera vinsten måste bankerna minimera sina kostnader, det vill 

säga inlåningsräntan. Långa perioder av höga vinster kan därmed vara en indikation på att 

höga in- och utträdesbarriärer förekommer på marknaden (Jungerhem, 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Denna siffra är ungefärlig och bygger på årsredovisningar från de fyra största bankerna, Nordea, 
Handelsbanken, Föreningssparbanken och SEB. 
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2.3 Incitament till fusion 

Det finns ett antal anledningar till varför en fusion genomförs. I detta avsnitt kommer 

främst de ekonomiska aspekterna att behandlas, det vill säga de som utgår ifrån 

kostnadseffektivitet och marknadsstyrka.  

 

2.3.1 Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitetsvinster utgår ifrån verksamhetsrelaterade förklaringar i de 

fusionerade företagen. Till denna punkt räknas ofta samordningsvinster, så kallade 

synergieffekter, vilka främst är skalfördelar i produktion och marknadsföring. 

Skalfördelar existerar enkelt uttryckt när produktionen ökar och den genomsnittliga 

produktionskostnaden sjunker till följd av att de fasta genomsnittliga kostnaderna 

minskar mer än de rörliga genomsnittliga kostnaderna ökar. Sammanslagning av kapital, 

tillgångar och andra fasta tillgångar i produktionen kan ge de sammangående företagen 

möjlighet att öka dess storlek, minska ned kostnaderna och därmed öka marknadsandelen 

och möjligtvis öka vinsten (Jungerhem, 1992).  

 

I massmedia diskuteras ofta vilka rationaliseringsvinster som en fusion mellan banker 

kan medföra. Speciellt påpekas möjligheten av kontorsnedläggningar och 

personalneddragningar. Kostnaden för en bank är i huvudsak personal, lokal och 

datakostnader. Det kan noteras att finansiell verksamhet är kapitalintensiv, med ett eget 

kapital per anställd i storleksordningen 2,5 miljoner kronor, vilket motsvarar de mest 

kapitalintensiva branscherna inom tillverkningsindustrin. Kostnadseffektiviteten handlar 

därför mycket om hur man lyckas minimera dessa kostnader. Alltför höga personal och 

lokalkostnader i förhållande till arbetsvolymen uppstår främst genom rationaliseringar i 

datasystemen och nya distributionsvägar när det gäller banktjänster. Uttag via 

uttagsautomater, utnyttjande av telefonbanker, internet och betalning med kort minskar 

arbetet på kontor. Anpassning till lägre arbetsvolymer försvåras genom att de tjänster 

som personalen innehar inte är delbara i någon större utsträckning. Tillväxten i inlånings 

och utlåningsvolymer kan också vara så dålig att den inte kompenserar för andra 

minskningar i arbetsvolymerna. Det är således mycket lätt att hamna i en situation med 

överskott på resurser i förhållande till verksamhetsvolymen vilket medför höga 
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kostnader. Överskott på produktionsresurser och därmed ineffektivitet är inget ovanligt 

problem i många företag. Vanligtvis benämns detta med att det finns en ”slack” i 

organisationen. En fusion mellan banker med överlappande kontorsnät ger möjligheter att 

radikalt minska ned denna slack. Det sker genom att skära ned eventuellt överskott på 

personal och lokaler genom att slå samman och lägga ned kontor. Genom fusionen får 

bankledningen den rörelsefrihet som behövs för att genomföra dessa 

rationaliseringsbeslut (Larsson, 1997). 

 

Studier kring skalfördelar 

Det är förknippat med vissa svårigheter att tala om skalfördelar inom bankmarknaden 

eftersom bankernas produktion inte kan isoleras till ett produktionsställe med lätt 

urskiljbara produkter, till följd av att banker är tjänsteproducerande företag utan mätbara 

fysiska produkter. Banker är multiproducerande företag, utsatta för statlig kontroll och 

produktionen, priser och kostnader är exogent bestämda eller påverkade genom 

regleringar av verksamheten. Ett problem för de studier som behandlat skalfördelars 

förekomst i bankverksamhet har därför varit att hantera mätningen av produktionen då 

bankers produktion inte resulterar i identifierbara produkter. Det råder också ett inbördes 

beroende mellan många av tjänsterna. Detta gör det vanskligt att diskutera skalfördelar i 

banker på ett abstrakt plan utan hänsyn till att just den ”rätta” mixen av produkter som 

utgör en bank. Bankverksamheten är också omgärdad av olika regleringar vilka bidrar till 

ytterliggare svårigheter vid studier av skalfördelars förekomst då aktörerna inte förväntas 

agera som under fria marknadsvillkor. I tidigare studier har det förekommit 

styckkostnadskurvor som planat ut. Detta har givit ett intryck av att bankers kostnader var 

av sådant slag att skalfördelar kunde uppnås vid en relativt liten bankstorlek utan att det 

skulle innebära kostnadsmässiga nackdelar vid en ökning av verksamhetsvolymen 

(Jungerhem, 1992). Det har visat sig i nygjorda studier att banker har U-formade 

styckkostnadskurvor och att tillväxt i produktionsvolymen (efter brytpunkten) leder till 

kostnadsmässiga nackdelar (Benston et al., 1982). Det har dessutom visats att 

brytpunkten, det vill säga skärningspunkten mellan den genomsnittliga kostnadskurvan 

och marginalkostnadskurvan, inträffar redan vid en relativt liten produktionsvolym (3-10 
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miljarder) och att en ökad produktion därefter innebär kostnadsmässiga nackdelar, vilket 

då främst drabbar större banker (Gilbert, 1984).  

 

2.3.2 Marknadsstyrka 

Tydligaste exemplen på att få marknadsmakt inom banksektorn är genom så kallade 

horisontella fusioner där sammangående sker med ett konkurrerande företag, vilket ökar 

koncentrationen. Detta ger företaget större möjligheter att påverka utbud och priser, men 

också öka det fusionerade företagets möjligheter att skapa etableringshinder för 

potentiella konkurrenter. Dessa vinster är inte på något sätt självklara utan det fordras 

ofta betydande integrationsinsatser mellan de samgående företagen. En fusion kan 

minska konkurrensen mellan de sammangående företagen, men också mellan de övriga 

företagen på marknaden och därmed bidra till ökade vinster (Jungerhem, 1992). 

 

För ett relativt litet land som Sverige har det varit naturligt att sträva efter så öppna 

gränser och så fria varurörelser som möjligt. Många företag har därför alltid mött 

konkurrens från utländska företag då de agerat på en internationell marknad vilket 

motverkat möjligheten till att utöva marknadsmakt. För Sverige, som har ett stort 

handelsutbyte med Europa, har EU-medlemskapet och deltagandet i den inre marknaden 

bedömts som en av de viktigaste åtgärderna för att höja konkurrenstrycket på den svenska 

marknaden. Företagens ”hemmamarknader” har blivit större och såväl den faktiska som 

den potentiella konkurrensen har ökat på många marknader varvid begreppet relevant 

marknad är centralt vid en sådan prövning och är oberoende av nationsgränser. Den 

relevanta marknaden kan vara global, EU/EES-vid, nationell eller regional. Om en 

marknad är global eller europeisk är en dominerande ställning i Sverige av mindre 

betydelse. I och med att bankerna är verksamma inom så många olika områden kan det 

vara missledande att säga att bankerna har en dominerande ställning då de möter olika 

konkurrenter, med olika grad av konkurrens, i olika geografiska områden. Bankernas 

produkter är sådana att konkurrensen i hög grad påverkas av den tekniska utvecklingen 

och därmed blir mer internationell (Nykvist, 2001). 
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De flesta sektorer inom ekonomin berörs av den övergripande globaliseringen. Det är 

därför av stor vikt för bankerna att stärka sin marknadsställning. Det beror bland annat på 

att utvecklingen i ett land är beroende av utvecklingen i ett annat land. Det fysiska 

avståndet mellan kund och leverantör är av mindre betydelse till följd av den 

teknologiska utvecklingen där effekten för standardiserade tjänster såsom in- och utlåning 

till privatpersoner och mindre företag, betalningsförmedling via giro och kort, 

insättningar och uttag är störst.  Processen mot en inre marknad inom EU förstärker 

denna trend. Detta är viktigt för den finansiella sektorn som tidigare var utpräglat 

nationell, med en tydligt definierad hemmamarknad. För vissa finansiella tjänster blir nu 

andra faktorer avgörande. Ett exempel är europeisk investment banking som till stor del 

bedrivs från London. Även den geografiska flexibiliteten i produktionen ökar, speciellt 

inom EU där de formella hindren att arbeta utomlands i stort sett har försvunnit. Även 

själva produktionen av vissa avancerade finansiella tjänster t.ex. aktieanalyser, är i 

ökande grad flyttbar. Både funktionernas och personalens rörlighet tenderar att öka. 

Denna rörlighet leder till ökad konkurrens, på både produkt, kapital och 

arbetsmarknaderna (Internet 1). 

 

Den tidigare geografiska segmenteringen av marknaderna minskar i och med 

globaliseringen. Tanken är att produkter och tjänster i ökad utsträckning kommer att 

handlas till samma priser i olika länder. I takt med att investerare placerar en allt större 

andel av förmögenheten internationellt kommer skillnaderna i avkastning på olika 

tillgångar, givet risknivån att reduceras. Resultatet blir en internationell utjämning av 

företagens riskjusterande kapitalkostnader. Detta tillsammans med integreringen av 

marknaderna medför dessutom att strukturomvandlingen påskyndas. Vidare medför 

globaliseringen också att ägandet av både finansiella och icke finansiella företag 

internationaliseras. Utländskt ägande av svenska företag och svenskt ägande av utländska 

företag är en naturlig del av globaliseringen. Hittills har finansiella företag i endast 

begränsad omfattning varit en del av denna process. Det finns därför anledning att tro att 

det internationella ägandet av finansiella företag kommer att tillta. Förutom dessa 

exempel sker även andra processer som ökat förutsättningarna för en ökad konkurrens 

mellan olika finansiella aktörer, däribland harmonisering av lagar och regler (Ibid). 
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2.4 Tidigare studier på fusionsvinster  

Rationalitetsvinster erhålls inte omedelbart efter en fusion. Kostnaderna ökar vanligtvis 

initialt genom att exempelvis konsulter används, marknadsföring ökar för att inte tappa 

kunder, men också kostnader för att slå samman datasystemen. En viktig fråga att ställa 

då är om de fusionerade bankerna skulle ha lägre produktionskostnader per producerad 

enhet i genomsnitt än andra banker. Rose (1992) visar att eventuella fusionsvinster 

försvann efter 2-5 år. Orsaker till detta kan vara att arbetsvolymen fortsätter att minska 

genom fortsatta rationaliseringar och att intresset i organisationen inte längre fokuserar 

lika hårt på kostnadsminskningar. Vidare fann Rose att de bankfusioner som lyckades på 

långsikt var de som medförde en minskad konkurrens. Kunder kan också lämna banken 

till följd av fusionen. De resultatförbättringar som görs blir därigenom temporära och 

kanske kan kostnadsminskningar genomföras utan att bankerna fusionerar (Larsson 

1997).  

 

2.5 Närings-och konkurrenspolitiska aspekter av fusioner 

Från samhällets synvinkel finns en positiv aspekt hos fusioner då de kan bidra till en 

effektivare hushållning av samhällets totala resurser. Fusioner kan nämligen leda till att 

större företagsenheter skapas, som lättare kan tillgodogöra sig rationaliseringsvinster. Det 

kan därmed föreligga förväntningar om att fusioner ska leda till att mer effektiva och 

stabila enheter bildas. Dessa mer konkurrenskraftiga företag kan antas ha lättare att hävda 

sig i internationell konkurrens. Detta anses ofta extra viktigt för utrikeshandelsberoende 

länder som Sverige. Den negativa sidan av en fusion är främst att företag i större 

utsträckning har möjlighet att ta ut ett överpris vilket missgynnar konsumenten och leder 

till en allokeringsförlust för samhället (Konkurrensverkets rapportserie, 1999:2). 

 

 



 14 

KAPITEL 3 

TEORI 

 

 

 

 

 

I detta kapitel diskuteras den teoretiska referensram som behövs för att förklara hur 

banker tack vare en fusion kan skapa så kallade övervinster. Från tidigare kapitel vet vi 

att företagen kan uppnå dessa vinster genom ökad kostnadseffektivitet eller genom ökad 

marknadsstyrka, troligtvis också kombinationer av de båda. Övervinster beskrivs som 

avståndet mellan pris och marginalkostnad. För att mäta detta kan konsumentens 

känslighet för förändringar i priset för att låna pengar kalkyleras. 

 

3.1 Prissättning och produktionsval 

Antag en industri som karaktäriseras av konstant marginal och genomsnittlig kostnad. 

Enligt neoklassisk teori består ekonomins utbudssida av företag vars mål är att maximera 

vinsten, det vill säga att producera där marginalkostnaden är lika stor som 

marginalintäkten. Antag initialt en marknad som karaktäriseras av fullständig konkurrens, 

det vill säga en marknad utan in- och utträdeshinder, ett stort antal aktörer, företagen gör 

inga övervinster och de kan enskilt inte påverka marknadspriset. Till följd av att 

företagen är många till antalet och att marknaden saknar inträdeshinder kommer 

produktionen att ske där priset är lika med marginalkostnaden, det vill säga där vinsten är 

noll. I figur 3.1 är det vid Q* och till priset P*.  Ett monopol, det vill säga en ensam 

producent eller ett fåtal samverkande producenter kommer också att producera där 

marginalkostnaden är lika med marginalintäkten för att maximera vinsten. Monopolet 

kan dock påverka marknadspriset och det ligger i deras intressen att begränsa 

produktionen för att uppnå övervinster. Produktionen kommer att ske vid Q** till priset 

P**. Det incitament företagen har till att producera denna kvantitet är rektangeln 

AP**P*C, det vill säga den vinst ett företag på en monopolmarknad kan göra jämfört 

med ett företag på en fullständig konkurrensmarknad. Produktionen vid Q** skapar en 



 15 

förlust för samhället, till följd av att produktionen inte sker effektivt. Denna förlust är 

rektangeln, ABC i figuren nedan. 

Pris

Kvantitet

P* MC=AC

DMR

Q*Q**

A

B

C

P**
DÖD
VIKTS
FÖRLUST

TRANSFER
FRÅN KONSU
MENT TILL
PRODUCENT

 

Figur 3.1 Monopol Vs Fullständig konkurrens 

Källa: Nicholson (2002) 

 

3.2 Efterfrågan och teoretisk modell 

Efterfrågan på lån beror på ett antal olika faktorer, vilka har olika betydelse för 

efterfrågan. Tyvärr kan ingen modell ta hänsyn till alla dessa. En tänkbar 

efterfrågefunktion skulle kunna se ut som nedan. 

 

Efterfrågefunktion för utlåning: Qd = ƒ(P,Y,PS1,PS2,PS3,PS4 )  (1)                           

 

Där Qd är den kvantitet som efterfrågas på marknaden, P är egen priset, det vill säga 

utlåningsräntan och Y är inkomsten. PS representerar priser på komplement eller substitut 

till utlåning. PS1 representerar räntan för andra lånandeformer, PS2 är avkastningen på 

inlåning, PS3 avkastningen på statsobligationer och PS4 är reporäntan 

 

En viktig faktor att ta hänsyn till är priset. Det påverkas av riksbankens reporänta som 

styrs av det nutida och framtida konjunkturläget. Ett ökat pris, det vill säga en ökad 

utlåningsränta kommer teoretiskt sett leda till att mindre efterfrågas, priseffekten dQd/dP 

är således negativ. En annan betydelsefull faktor är inkomsten. Enligt ekonomisk teori 
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kommer mer att efterfrågas vid ökad inkomst förutsatt att lånande anses vara en 

normalvara. Det skulle också kunna antas att efterfrågan på lån minskar vid ökad inkomst 

om människor i större utsträckning väljer att ”betala själv” istället för att låna.  

Inkomsteffekten är därför en empirisk fråga och benämns som obestämbar 

(positivt/negativt) i tabell 3.1. 

 

Prisnivå på substitut är en annan faktor som påverkar efterfrågan. Blir det dyrare att låna 

hos andra låneinstitut kommer bankernas erbjudanden att vara mera lockande 

Substitutionseffekten dQd/d PS1 antas därför vara positiv. Effekten av de olika 

sparandeformerna är svåra att dra slutsatser om. En höjning av reporäntan bör dock 

minska efterfrågan på lån då denna höjning vanligtvis gör att banker ändrar sin 

utlåningsränta. Dessa effekter förutsätter att alla andra variabler som kan påverka hålls 

konstanta och presenteras nedan i tabell 3.1. 

 

Om man utgår ifrån att efterfrågefunktionen är av Cobb-Douglas karaktär får den 

följande form.  

 

µα ββββββ ×××××××= 6
S4

5
3

4
S2

3
S1

21
d PPPPIPQ S  (2) 

För att empiriskt kunna tolka denna funktion måste vi addera en slumpterm, µ, till 

funktionen. Efter att ha logaritmerat funktionen får den följande form och parametrarna 

kan då tolkas som elasticiteter. 

 

µββββββα +++++++= S4635241321 PPlogPlogPlogIlogPloglog SSSDQ  (3) 

 

Tabell 3.1 Förklaringstabell 

Koefficient β1 β2 β3 β4  β5 β6 

Förväntat tecken Negativt Positivt/

Negativt 

Positivt Positivt/

Negativt 

Positivt/

Negativt 

Negativt 
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3.3 Elasticitetet 

Elasticiteten mäter den relativa förändringen i en faktor i förhållande till den relativa 

förändringen i en annan faktor. Det visar hur känslig efterfrågan är om en förändring av 

en variabel sker. Antag att variabeln B bland annat beror på en annan variabel, A. 

Förhållandet kan uttryckas som: 

 

,.......)(AfB =   (4) 

  

där punkterna visar att B kan bero på fler variabler än A. 

Elasticiteten av B med hänsyn till A definieras som: (Nicholson 2002) 

 

B

A

A

B

A i förändring lProcentuel

B i förändring lProcentuel
e AB, ×

∂
∂==  (5) 

 

Den vanligaste typen av elasticitet är egenpriselasticitet som visar hur procentuella 

förändringar i Q beror av procentuella förändringar i P. Till exempel eq,p = -1 innebär att 

en 1 procentig ökning i priset på utlåning medför en 1 procentig minskning i efterfrågad 

kvantitet (ceteris paribus). Detta beror som tidigare att ett lägre pris är mer positivt för 

konsumenten och de kommer därför rent teoretiskt att efterfråga mer utav tjänsten 

(Nicholson, 2002). 

 

3.4 Lerner index 

Lerner index är en benämning på ett eller flera företags marknadsstyrka och mäts som 

förhållandet mellan företagets marginalkostnad och dess pris. Detta förhållande mellan 

pris och marginalkostnad är också en betydelsefull måttstock för hur effektivt resurserna 

allokeras. Då marginalkostnaden är svår att få tag i, eftersom företag ofta är ovilliga att 

lämna ut eller i många fall inte själva känner till den är Lerner index en bra metod för att 

beräkna den. Ett pris som är högre än marginalkostnaden leder som tidigare visats i figur 

3.1 till en allokeringsförlust för samhället. Metoden har ett direkt samband med 

priselasticiteten på den marknad som skall undersökas. Genom att identifiera marknadens 

efterfrågefunktion och därefter skatta priselasticiteten kan Lerner index beräknas. Vid en 
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marknad där det råder full konkurrens är Lerner index lika med noll. Om det råder någon 

form av marknadsstyrka kommer indexet att vara mindre än ett, men större än noll. 

Denna teori bygger på att priselasticiteten är elastisk.  

 

MC
e

1
1P

Q

P

P

Q
1P

P
PMR

pd,

=⎟
⎟
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⎝

⎛
+=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
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∂
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Q

Q
 (6) 

 

Vilket efter omskrivning ger uttrycket för Lerner index 

pd,e

1

P

MC-P −=  (7) 

 

Företag kommer endast att prissätta på de positiva delarna av efterfrågekurvan i figur 3.2 

nedan, det vill säga där (e ≤ -1) och p>mc. Detta beror på att det är endast i detta område 

som marginalintäkten är positiv. I de fall efterfrågekurvan är oelastisk är 

marginalintäkten negativ och p<mc. Detta resonemang förutsätter att företaget sätter 

priset där marginalkostnaden är lika med marginalintäkten (Nicholson, 2002). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Förklaring till Lerner Index 

 

Figur 3.2 Elasticiteten utefter efterfrågekurvan 

Källa: Nicholson (2002) 
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eQ,P ≤ -1

eQ,P= -1

eQ,P ≥ -1

DMR

MC=ACP*
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Tabell 3.2 Elasticitet, mark-up och Lerner index 

Värde för eq,p vid punkten Terminologin för kurvan vid denna punkt Mark-up L-Index 

eq,p< -1 Elastisk P>MC 1≥L>0 

eq,p= -1 Enhets elastisk P=MC L=0 

eq,p> -1 Oelastisk P<MC L<0 

Källa: Nicholson (2002) 

 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram  

I detta kapitel har skillnaderna i prissättning och producerad kvantitet mellan ett monopol 

och en fullständig konkurrens marknad beskrivits. Det har även framställts hur man 

utifrån en tänkbar efterfrågefunktion kan skatta efterfrågeelasticiteten för en vara eller 

tjänst och därefter kalkylera hur nära eller långt ifrån en fullständig konkurrens marknad 

en undersökt marknad är.  
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KAPITEL 4 

RESULTAT 

 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras de data regressionerna bygger på och olika problem som kan 

uppstå vid regressionerna tas upp. Vidare presenteras resultaten av regressionerna och det 

förs även en diskussion om hur resultaten kan tolkas. Därefter beräknas Lerner index. 

 

4.1 Data 

Data för inlåning, utlåning och kapacitet är hämtade ur de fyra största bankernas 

kvartalsrapporter. In- och utlåningsräntan är genomsnitt av bankernas räntor. 

Kapacitetsmåttet är en sammanslagning av bankernas utlåningsvolym till allmänheten. 

Före 1997 gäller värdena för de då fem största bankerna, Sparbanken, S-E-banken, 

Handelsbanken4, Föreningsbanken och Nordbanken5. Efter 1997 är värdena beräknade 

för Nordea, Handelsbanken, Föreningssparbanken och S-E-banken. BNP är hämtat från 

SCB och beskriver löpande BNP i miljoner kronor. Denna enhet används också för 

bankernas utlåningsvolym. Substitutpriset på lån är hämtat från Landshypoteks femåriga 

lån. Dessa siffror är inte presenterade som kvartalsgenomsnitt utan är genomsnittliga 

värden uträknade efter de årsvisa siffror som de presenterat. Antalet observationer per år 

varierar med avseende på reporäntans variation och skiftar från minst 9 stycken 1989 till 

som mest 34 stycken 1999. Reporäntan och den femåriga statsobligationen är 

kvartalsdata hämtade från riksbanken. 

 

 

 

 

                                                 
4 Handelsbanken fusionerade med Skånebanken 1991 
5 Nordbanken slogs samman med PK-banken 1990 och Gotabanken 1994. 
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4.2 Estimeringsproblem 

4.2.1 Validitet och reliabilitet 

Gemensamt för de två begreppen validitet och reliabilitet är att de rör tillförlitligheten av 

genomförda undersökningar och mätningar. Med validitet menas en undersöknings 

förmåga att mäta just det som avses att mäta. Begreppet hör helt och hållet ihop med 

vilken avsikten är med undersökningen. I en studie som denna behövs åtminstone 

utlåningsräntan och utlånad kvantitet. För att förstärka modellen kan även olika substitut 

priser och andra påverkande faktorer inkluderas. Reliabilitet gäller endast noggrannheten 

i sig, oberoende av vad som mäts. Det innebär att slumptermen ska påverka mätningen så 

lite som möjligt och att datamaterialet som används är korrekt och trovärdigt. I de fall där 

slumptermen är stor är reliabiliteten låg vilket medför att också validiteten blir låg då 

även det som slumptermen inkluderar mäts. Kontentan av detta resonemang är att också 

resultatets tillförlitlighet blir låg (Halvorsen, 1992). De data som ligger till grund för 

denna studie är som tidigare nämnts hämtade från företagens årsredovisningar och från 

statistiska centralbyrån och får anses som trovärdiga. 

 

4.4.2 Autokorrelation 

Vanligtvis antas det att värdet på slumptermen, µ, i varje observation bestäms oberoende 

av dess värde i tidigare observationer. Om slumptermen påverkas av de variabler som 

påverkar de beroende variablerna som inte har inkluderats i regressionsekvationen 

uppstår autokorrelation. Positiv autokorrelation uppstår då slumptermen följs av ännu ett 

positivt värde på slumptermen. Konsekvenserna av autokorrelation är att 

regressionskoefficienterna förblir normalfördelade men att de blir ineffektiva och deras 

standardavvikelse felestimeras, vanligtvis nedåt. Autokorrelation uppstår vanligtvis i 

regressionsanalyser i tidsseriedata.  Permanenta effekter av de exkluderade variablerna är 

vanligtvis den mest vanliga anledningen till autokorrelation. Autokorrelation är vanligare 

ju kortare intervallet är mellan observationerna. Lösningen för autokorrelation beror på 

relationen mellan värdena på slumptermen. Se Dougherty (1992) för olika metoder. Ett 

Durbin-Watson värde nära två pekar inte på autokorrelation. Värden under två tyder på 

positiv autokorrelation medan värden över tyder på negativ sådan.   
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4.3 Resultat 

I tabell 4.1 presenteras de estimerade koefficienterna utifrån vald data. 

 

Tabell 4.1 Estimerade koefficienter 

Variabel Koefficient Std avvikelse t-stat Sannolikhet 

Konstant (α) 12.96 1.39 9.31 0.00 

Utlåning (P) -1.22 0.50 -2.42 0.02 

Inkomst (I) 0.08 0.12 0.71 0.49 

Landshypotek (PS1)  0.12 0.09 1.23 0.23 

Sparande (PS2) 0.24 0.25 0.97 0.34 

Obligation (PS3) -0.47 0.20 -2.37 0.02 

Reporänta (PS4) 0.97 0.34 2.87 0.01 

R2 0.67 

D-W stat 1.43 

F-stat 9.20   

 

Dessa siffror ger följande efterfrågefunktion 

LogQD=12.96-1.22logP+0.08log+0.12log PS1+0.24log PS2-0.47log PS3+0.97log PS4 (8) 

 

Av de skattade elasticiteterna har alla variabler vars tecken som teoretiskt kunde 

motiveras rätt tecken förutom reporäntan. Priselasticiteten är negativ och tolkas som att 

en 1-procentig ökning i utlåningsräntan medför en minskad efterfråga på lån med 1.22 

procent.  Inkomstkoefficienten, det alternativa lånandet och koefficienten för sparande är 

osignifikanta varvid slutsatser inte kan dras. Vidare medför en 1-procent förändring av 

obligationsräntan att efterfrågan på lån minskar med 47 procent och kan tolkas som ett 

komplement. Reporäntan har stor betydelse för efterfrågan på lån. En 1-procentig ökning 

av denna gör att efterfrågan på lån ökar med 0.97 procent. 

 

Enligt tidigare presenterade värden blev förklaringsgraden R2 drygt 67 procent, vilket 

säger att de inkluderade variablerna förklarar variationen till drygt 67 procent. Durbin-

Watson statistiken är under 2 (1.43), vilket ger en indikation på positiv autokorrelation. 
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Detta innebär att den påverkan som utelämnade variabler har och som slumptermen 

fångar upp i regressionsanalysen är korrelerade med tidigare observationer. Vid test för 

autokorrelation på en 1-procentig signifikansnivå kan dock tecken på positiv 

autokorrelation förkastas. Förklaringsgraden till efterfrågan på lån är, enligt F-stat (9.2) 

vilket innebär att hela modellen har förklaringsgrad på en 1-procentig signifikansnivå.. 

Av de värden som presenterats är det endast utlåning, obligation och reporänta som är 

signifikanta på en femprocentig nivå. Förklaringsgraden (F-stat) och D-W stat blev dock 

tillförlitligare och efterfrågeelasticiteten mer signifikant när alla variabler inkluderades 

och därför utelämnades inte de osignifikanta variablerna. Anledningen till att de är 

osignifikanta kan bero på att dessa variabler är dåliga proxys för komplement och 

substitut. 

 

4.4 Lerner index 

I detta stycke kommer Lerner index att beräknas och därmed marknadsstyrkan. Enligt 

tidigare presenterade resultat är marknadens efterfrågeelasticitet (-1.22). Detta skulle ge 

följande Lerner index. 

L= - (1/-1.22) = 0.82 

Som tidigare nämnts så har en marknad, karaktäriserats av fullständig konkurrens ett 

Lerner index på noll och en monopolmarknad ett index på ett. 
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4.5 Jämförelse mellan utlåning, inlåning och reporänta 

Det är av betydelse att jämföra utlåning, inlåning och reporänta med varandra för att 

kunna dra slutsatser om bankerna ökat utlåningsräntan, minskat inlåningsräntan eller en 

kombination av de båda till följd av en förväntad ökad marknadsstyrka.  
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Figur 4.1 Utlånings, inlånings- och reporänta 

Källa: Egen komposition byggt på data från tidigare nämnda banker och riksbanken.  

 

Alla räntor har för tidsperioden sjunkit med undantag för finanskrisåret, 1992-1993. 

Marginalen mellan ut- och inlåningsräntan har legat på en relativt konstant nivå. Inget 

markant tyder på att utlåningsräntan ökat eller att inlåningen minskat i jämförelse mellan 

varandra, snarare tvärtom. Reporäntan styrs som tidigare sagts av det nutida och framtida 

konjunkturläget, och därmed även utlånings-och inlåningsräntan, vilket förklarar varför 

dessa sjunkit sedan lågkonjunkturen startade 1999. 
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KAPITEL 5 

ANALYS OCH SLUTSATSER 

 

 

 

 

 

5.1 Analys 

Den mest betydelsefulla variabeln för studien var efterfrågeelasticiteten och dess 

signifikans. Efterfrågeelasticiteten skattades till -1.22 procent och är statistiskt signifikant 

på en fem procentig nivå. Det innebär att om utlåningsräntan stiger med 1 procent så 

sjunker efterfrågan med -1.22 procent, vilket skulle tyda på att konsumenterna är känsliga 

för förändringar i utlåningsräntan. Tecknet på variabeln stämmer överens med ekonomisk 

teori. En efterfrågeelasticitet på -1.22 skulle medföra ett Lerner index på 0.82 vilket är 

mindre än ett och skulle tyda på att de fyra största bankerna på marknaden har en 

betydande marknadsmakt. Enligt tidigare har en perfekt konkurrensutsatt marknad ett 

Lerner index på noll och ett monopol ett index på ett. Enligt dessa resultat är marknaden 

långt ifrån perfekt och bankernas möjlighet till att påverka prisbildning och utnyttja 

marknadsmakt får anses betydande. Det kan bero på att prissättning (räntesättning), 

fördelning av lån och liknande i mindre grad än vad som tidigare påståtts inte överlåtits 

till marknaden. Då marginalen mellan ut-och inlåning är bankernas historiskt största 

inkomstkälla kan ett Lerner index på 0.82 för utlåning tyda på att bankernas möjlighet att 

göra vinster består då nischbanker och andra konkurrenter sällan kan erbjuda både ut-och 

inlåning. Detta erbjudande tillsammans med möjligheten att kunna ge sina kunder 

möjlighet att använda viss infrastruktur i betalningssystemet kan vara den viktigaste 

konkurrensfördelen för bankerna. En efterfrågeelasticitet på -1.22 skulle tyda på att 

konsumenterna är känsliga för förändringar i priset men det finns inget i denna studie 

som säger att konsumenten då byter bank utan att denne istället väljer att inte låna. 

Bankerna kan mycket väl vara nöjda med den vinst de lyckas göra och därmed utnyttja 

situationen så mycket det går innan konkurrensmyndigheten vidtar åtgärder.  
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De resultat jag kommit fram till förstärks av Takala (1998) som fann att bankerna 

utövade sin marknadsmakt på utlåningssidan snarare än på inlåningssidan, dock var 

denna skillnad i Takalas studie inte speciellt påtaglig.  Inlåningssidan kunde av Takala 

nästan tolkas som en fullständig konkurrens marknad. Takala menade att bankerna 

erbjudit sina konsumenter lån som bestämdes utifrån bankernas kostnader. Om 

kostnaderna endast representeras av inlåningsräntan så stämmer denna slutsats. Inget 

markant tyder på att utlåningsräntan ökat eller att inlåningen minskat i jämförelse mellan 

varandra, snarare tvärtom. Inlåningsräntan är i min studie inte den variabel som bäst 

förklarar utlånad kvantitet så dess tillförandegrad är svår att uttala sig om.  

 

Prager och Hannan (1998) kunde i sin studie se att fusionerade banker sänkte priset på 

inlåningen vilket tolkades som att de fått ökad marknadsmakt. Detta skulle i min studie 

kunna liknas som att bankerna höjt priserna. Under den undersökta tidsperioden har 

bankerna snarare sänkt priserna. Det skulle kunna tolkas som att de kan erbjuda en lägre 

utlåningsränta. Huruvida detta har skett genom lägre kostnader eller genom 

marknadsstyrka är svårt att dra slutsatser om. Det är mer troligt att utlåningsräntan sjunkit 

som en följd av att reporäntan sänkts. 

 

En tvärsnittstudie av efterfrågeelasticiteten under tidsperioden ger osignifikanta variabler 

och kan tyvärr inte användas för att dra slutsatser om hur priset i förhållande till 

marginalkostnaden förändrats över tidsperioden. Lerner index är inte heller en optimal 

metod för att studera bankernas kostnader då elasticiteten är en osäkerhetsfaktor då alla 

påverkande variabler till efterfrågan på utlåning är svåra att inkludera. Så om även denna 

studie påvisar att priset ligger över marginalkostnaden kan de förväntade 

effektivitetsvinsterna av fusionerna vara större eller mindre än vad denna studie lyckats 

bevisa. Skadligheten, det vill säga allokeringsförlusten för konsumenten är också svår att 

uttala sig om. Även om det finns en sådan kan den ur samhällets synvinkel vara 

nödvändig till följd av statsmaktens krav på stabila bankenheter.  

 

Av de övriga variablerna som skattats är det främst reporäntan som intresserar. Enligt 

resultatet skulle en höjd reporänta ge ökad efterfrågan på utlåning vilket skulle kunna 
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verka ologiskt då en höjd reporänta vanligtvis följs av en höjning av bankernas 

utlåningsränta. Om reporäntan ses som människors syn på framtiden förefaller resultatet 

mer logiskt. Vanligtvis höjer riksbanken reporäntan när konjunkturen lättar då dess syfte 

är att stabilisera ekonomin. Effekten av en höjd reporänta skulle i detta fall vara mindre 

än människors förhöjda optimism om framtiden. Den svaga tillförlitligheten på de övriga 

variablerna kan bero på att finanskrisen påverkat resultaten. Landshypotek kan till 

exempelvis ha påverkats annorlunda än storbankerna och detta medfört att den alternativa 

utlåningsräntan är osignifikant. Liknande resonemang kan även gälla inkomsten som inte 

behöver ha förändrats i samma utsträckning som de övriga förklarande variablerna.   

 

Vidare studier i ämnet skulle främst rikta in sig på att använda en annan metod för att 

mäta företagens marknadsmakt och hur resurserna allokeras. Detta beror på att det är 

svårt att inkludera alla påverkande variabler till efterfrågeelasticiteten och därmed erhålla 

ett signifikant Lerner index. För att ta hänsyn till detta i en studie bör antalet kontor, 

personal och datorkostnader inkluderas. En annan ansats kan vara att studera huruvida 

bankerna haft överlappande kontorsnät och om det bidragit till fusionsvågen. Vidare kan 

det vara intressant att kartlägga specifika fusioner och undersöka hur priserna förändrats 

före och efter en fusion. En viktig men helt annan ansats vore att studera en relevant 

marknad för ut- och inlåning, men även för andra banktjänster och se om det finns 

argument för att ha en dominant position i Sverige. 

 

5.2 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att estimera konkurrensgraden på bankmarknaden för utlåning 

bland de fyra storbankerna. Studien tar sin utgångspunkt i de senaste årens fusioner på 

bankmarknaden. Denna fusionsvåg beror på att bankerna velat bli kostnadseffektivare 

och/eller försökt öka sin marknadsstyrka. Synonymt med båda dessa anledningar är att 

bankerna velat uppnå övervinster, antingen genom att sänka kostnaderna eller genom att 

höja priserna. 

 

För att uppfylla det första syftet krävdes att efterfrågeelasticiteten estimerades för att 

Lerner index skulle kunna kalkyleras. Från resultaten i det föregående kapitlet går det 
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utifrån givna avgränsningar att konstatera att det existerar marknadsstyrka utifrån Lerner 

index. Signifikansgraden på elasticiteten för utlåning får anses godkänd. Lerner index 

visade att det inte råder en perfekt marknadssituation för utlåning. Studien syftade även 

till att undersöka på vilket sätt bankerna använt den förväntade fördelen de uppnått av en 

fusion. Några direkta slutsatser för att svara på detta syfte är svåra att dra, dels för att 

efterfrågeelasticiteter för utlåning under tidsperioden inte var signifikanta, men också för 

att elasticiteten är en osäkerhetsfaktor då alla påverkande variabler till efterfrågan på 

utlåning är svåra att inkludera. Utifrån de data som finns tillgänglig tyder resultaten på att 

bankerna lyckats skära ned kostnaderna och sänkt priserna snarare än att de höjt priserna 

till följd av marknadsmakten. 
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