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Sammanfattning 

Den svenska finansmarknaden har länge präglats av ett oligopol och består till stor del av 

universalbanker som erbjuder alla typer av finansiella tjänster, men sedan 1990-talet har även 

nischbanker uppkommit som erbjuder enbart vissa finansiella tjänster och betjänar 

huvuddelen av sina kunder via internet och telefoni. Syftet med denna studie är att undersöka 

vilka faktorer, mekanismer och strategier som ligger bakom nischbankers uppkomst på den 

svenska finansmarknaden. För att besvara syftet har följande frågor formulerats: 

1. Hur skapas utrymme för nischbanker på den svenska finansmarknaden? 

2. Vilka aktörer etablerar nischbanker? Är det nya aktörer eller redan etablerade 

företag från andra branscher? 

3. Vilka strategier använder nischbanker för att etablera sig på den svenska 

finansmarknaden och hur får de tillgång till resurser? 

Studien grundar sig på organisationsteorier och bygger på en kvalitativ ansats i form av sex 

semistrukturerade djupintervjuer med respondenter från Svenska Bankföreningen, 

Finansinspektionen och olika nischbanker.  

Resultatet visar att nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden har främjats av 

den teknologiska utvecklingen och regleringar såsom lagen om bank- och finansieringsrörelse 

och Basel II. Nischbanker har främst uppkommit av etablerade organisationer från andra 

branscher. Detta medför att nischbanker har kunnat utnyttja kärnverksamhetens legitimitet 

och resurser. Vid etableringen har nischbanker främst varit i behov av kapital, kunder och 

infrastruktur. För att kunna etablera sig har nischbanker främst utnyttjat kärnverksamhetens 

kundbas och konkurrerat med låga priser.  
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1. Introduktion: En förändrad 

finanssektor 

Den svenska finansmarknaden har länge präglats av ett oligopol och består till stor del av de 

fyra storbankerna – Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB – vilka kategoriseras som 

universalbanker och erbjuder alla typer av finansiella produkter och tjänster. Tillsammans har 

de en stark ställning och äger bland annat 63 procent av inlåningsmarknaden. De skiljer sig 

givetvis åt till viss del och konkurrerar med varandra, men det går inte att komma ifrån att de 

dominerar den svenska bankbranschen.   

Trots den stora dominansen har andra bankaktiebolag börjat ta alltmer marknadsandelar på 

svenska hushålls inlåning (Svenska Bankföreningen, 2015a). Banker som Skandiabanken och 

Länsförsäkringar Bank etablerade sig som internet- och telefonbanker i mitten av 1990-talet 

och banker som ICA Banken och Forex Bank i början av 2000-talet. Ett flertal av de senast 

tillkomna bankerna är ursprungligen värdepappersbolag och inriktar sig på 

värdepappershandel och förvaltning, till exempel Avanza Bank och Nordnet Bank. En annan 

kategori av nya banker har tidigare verkat som kreditmarknadsbolag, till exempel 

Volkswagen Finans och Marginalen Bank (Svenska Bankföreningen, 2015a). Tillsammans 

kategoriseras dessa bankaktiebolag som nischbanker och kännetecknas av att de är 

specialiserade och erbjuder enbart vissa finansiella produkter och tjänster och betjänar 

huvuddelen av sina kunder via internet och telefoni.  

Tidigare forskning visar att organisationer kännetecknas av stabilitet och tröghet vilket 

resulterar i motstånd till förändring. Forskare förklarar denna tröghet dels genom 

organisationernas oförmåga att förändras snabbt eller radikalt och dels till följd av 

organisationers ovilja att förändras. Kan detta förklara varför nischbankerna har lyckats växa 

fram på den svenska finansmarknaden och tagit över stora delar av svenska hushålls inlåning? 

Enligt Svenska Bankföreningen (2014) beror detta på att ny teknik har banat väg för 

etablering av nya banker och därmed ökat konkurrensen på den svenska finansmarknaden 

samt att nya distributionssätt har möjliggjort utvecklingen av nya finansiella tjänster.  
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Den teknologiska utvecklingen skapar givetvis förutsättningar för banker att etablera sig på 

den svenska finansmarknaden, å andra sidan har även etablerade organisationer utvecklat 

internetlösningar.  

Hur kan vi förstå att en marknad som historiskt gått mot oligopol och dominerats av ett fåtal 

storbanker kan förändras genom framväxten av nya nischbanker. Tidigare forskning om 

nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden är starkt begränsad och kan inte 

bidra med något svar.   

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer, mekanismer och strategier som ligger 

bakom nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden. För att besvara syftet har 

följande frågor formulerats: 

1. Hur skapas utrymme för nischbanker på den svenska finansmarknaden? 

2. Vilka aktörer etablerar nischbanker? Är det nya aktörer eller redan etablerade företag 

från andra branscher? 

3. Vilka strategier använder nischbanker för att etablera sig på den svenska 

finansmarknaden och hur får de tillgång till resurser? 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie undersöker uppkomsten av nischbanker ur ett företagsperspektiv och är 

begränsad då den inte tar hänsyn till ett kundperspektiv. Studien bygger på intervjuer från 

olika nischbanker och är även begränsad då den inte tar hänsyn till andra banker, såsom 

storbankerna.  

1.3 Vidare disposition  

Studien är uppdelad i sex kapitel och innehåller ett antal underrubriker för att ge läsaren en 

god översikt.  

Kapitel två innehåller studiens teoretiska utgångspunkter och består av fem underrubriker som 

behandlar tröghet och förändring, möjligheter och hinder samt gamla och nya organisationer. 

Kapitel tre innehåller tidigare forskning och består av två underrubriker som presenterar 
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Sjöbergs studie ”A Dynamic Analycis of Firm Growth in Swedish Banking” om tillväxten i 

svenska banker och Habtes studie ”Competetive Conditions in the Swedish Banking System” 

om konkurrensen mellan svenska banker. Kapitel fyra innehåller studiens metodologiska 

aspekter och består av nio underrubriker som behandlar studiens metodval, primärdata, 

sekundärdata, intervjuobjekt, intervjuguide, genomförande, kodning, etiska aspekter samt 

begränsningar. Kapitel fem innehåller studiens resultat och analys och presenterar studiens 

empiriska underlag som behandlas utifrån de teoretiska modeller som presenteras i kapitel två. 

Kapitel fem består av fem underrubriker som är strukturerade utifrån studiens 

frågeställningar. Kapitel sex innehåller en avslutande diskussion där studiens viktigaste 

resultat sammanfattas samt diskuteras. Slutdiskussionen består även av en underrubrik som 

innehåller förslag på vidare forskning.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Det är möjligt att förstå framväxten av nischbanker på den svenska finansmarknaden utifrån 

tröghet och förändring, möjligheter och hinder samt gamla och nya organisationer.  

2.1 Förutsättningar 

Aldrich (2013) anser att nya organisationer begränsas av den historiska ackumuleringen som 

representeras av befintliga organisationer, populationer och sociala strukturer (Aldrich, 2013: 

41). Dessa kan exempelvis vara etablerade banker på den svenska marknaden eller 

myndigheter såsom Svenska Bankföreningen och Finansinspektionen. Hur skapas utrymme 

för nya organisationer? 

Enligt Aldrich uppkommer nya organisationer och verksamheter av normativa, reglerande 

eller teknologiska innovationer. Förändringar i sociala normer och värderingar kan skapa 

förutsättningar som underlättar utvecklingen av nya populationer. Om sådana populationer 

utvecklar ömsesidiga eller symboliska relationer kan nya organisationers gemenskaper 

främjas (Aldrich, 2013: 312). Förändringar i lagar och regler kan också leda till att nya 

organisatoriska gemenskaper växer fram genom symbiotiska nätverk som myndigheter, 

ideella organisationer, advokatbyråer, forskningsinstitut och akademiska program (Aldrich, 

2013: 313). Teknologiska innovationer främjar skapandet av nya organisatoriska 

gemenskaper i den utsträckningen att den uppmanar skapandet av nya organisationsformer 

(Aldrich, 2013: 313). Internet har exempelvis möjliggjort uppkomsten av internetbanker på 

den svenska finansmarknaden. Sällan kan enstaka nyckelhändelser generera organisatoriska 

populationer baserade på teknologiska genombrott. Istället är teknologiska innovationer 

vanligtvis en kumulativ serie inbördes handlingar av variation, selektion och retention som 

slutligen kulminerar i kommersiella tillämpningar (Aldrich, 2013: 313).  

Aldrich anser att det finns tre självständiga krafter som driver den organisatoriska tillväxten i 

nya samhällen. Den första är entreprenörer som svarar mot normativa, reglerande och 

teknologiska förändringar och skapar nya organisationsformer samt modifierar befintliga 

(Aldrich, 2013: 315). Den andra är finansiella källor som selektivt stödjer nya företag och 

bidrar till deras utveckling. Populationer av länkade yrken kan också spela en symbolisk roll 
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och gynna nya organisationer. Den tredje är urvalskriterier som gynnar olika 

organisationsformer i olika utvecklingsskeden.   

2.2 Evolutionära förändringar 

Aldrich (2013) diskuterar evolutionära förändringar genom fyra processer: Variation, 

Selection, Retention och Struggle. Variation leder till evolutionära förändringar genom att 

individer avviker från rutiner och traditioner genom medvetna eller icke-medvetna handlingar 

(Aldrich, 2013: 22). Medvetna variationer uppkommer när individer eller organisationer 

aktivt försöker generera alternativ och söker efter lösningar på problem. Icke-medvetna 

variationer uppkommer omedvetet av påfrestningar eller påtryckningar från omgivningen. 

Selection leder till evolutionära förändringar genom krafter som differentiellt selekterar eller 

selektivt eliminerar vissa typer av variationer på grund av att vissa variationer är mer 

hjälpfulla än andra att förvärva resurser eller legitimitet (Aldrich, 2013: 26). Retention leder 

till evolutionära förändringar genom driften av kvarhållande mekanismer för selektiv 

retention av positivt utvalda varianter. Struggle leder till evolutionära förändringar genom ett 

underliggande selektionstryck och sökandet efter effektiva variationer samt bristen på resurser 

inom organisationer, mellan organisationer och mellan populationer (Aldrich, 2013: 32).  

2.3 Tröghet och förnyelse 

Vilken typ av organisation realiserar nya verksamheter? Enligt Augustsson (2005) 

uppkommer nya verksamheter av 1) etablerade företag som utvecklar nya produkter och 

tjänster utan att lämna tidigare verksamhet 2) etablerade företag som lämnar tidigare 

verksamhet och utvecklar nya produkter och tjänster 3) nya företag som inriktar sig på ett 

fåtal produkter och tjänster eller 4) nya företag som producerar ett antal olika produkter och 

tjänster.  

Ahrne och Papakostas (2014) studerar organisationers förändringsprocesser och lägger vikt på 

interaktionen mellan de redan etablerade organisationerna och uppkomsten samt spridningen 

av nya organisationer. Genom att studera relationen mellan olika organisationer anser Ahrne 

och Papakostas att man kan hantera problemet med parallella processer av såväl stabilitet som 

snabba förändringar (Ahrne & Papakostas, 2014: 66). Dessa processer skall inte studeras som 

en dikotomi utan bör istället studeras i relation till varandra för att se i vilka avseenden de 

samvarierar. All organisering kännetecknas av stabilitet vilket oftast resulterar i tröghet och 
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motstånd till förändring. I stora drag kan man förstå denna tröghet dels genom organisationers 

oförmåga att förändras snabbt eller radikalt och dels till följd av organisationers ovilja att 

förändras (Ahrne & Papakostas, 2014: 72). När det gäller organisationers oförmåga att 

förändras snabbt eller radikalt urskiljer vi tre källor: De kollektiva resurserna, 

beslutsprocesserna och en oförmåga att se behov av eller möjligheter till förändring (Ahrne 

& Papakostas, 2014: 73). När det gäller organisationers ovilja att förändras urskiljer vi två 

källor: Kulturella och ideologiska värderingar i organisationen och rädsla hos olika grupper 

att förlora makt, inflytande eller trygghet (Ahrne & Papakostas, 2014: 73). 

Organisationsekologin förespråkar att etablerade organisationer kännetecknas av tröghet och 

Hannan och Freeman (1989) anser att etablerade organisationer reagerar långsammare på 

förändringar i jämförelse med nya organisationer vilket hämmar de tidigare i föränderliga 

miljöer.  

Trots organisationers grad av tröghet är det ett tryck på förändring vilket innebär att företag 

måste skapa nya produkter, tjänster, modeller och moden för att överleva på marknaden 

(Ahrne & Papakostas, 2014: 84). Förändringar i organisationer kan även ske genom antal 

medlemmar, anställda och avdelningar eller lokalkontor samt i företagets produktivitet (Ahrne 

& Papakostas, 2014: 85). Ahrne och Papakostas beskriver en planerad förändring i tre stadier: 

Upptining, förändring och nedfrysning (Ahrne & Papakostas, 2014: 88). Den första fasen 

innebär att man måste skapa ett medvetande om ett behov av förändring. Den andra fasen 

innebär att man förändrar det man har observerat och den tredje fasen innebär att man 

förankrar och bevarar de förändringar som gjorts (Ahrne & Papakostas, 2014: 88).  

För att kunna tala om tröghet och förändring i organisationer anser Ahrne och Papakostas att 

man måste skilja mellan olika typer av förändringsprocesser som kan vara av olika omfattning 

och betydelse (Ahrne & Papakostas, 2014: 90). För det första talar man om förändringens 

djup vilket innebär hur djupt in i organisationen en förändringsprocess tränger. För det andra 

talar man om hur saker utförs vilket innebär hur och på vilket sätt en verksamhet bedrivs. För 

det tredje talar man om vad som utförs vilket innebär att man kan se till verksamhetens art 

samt vad organisationen ägnar sig åt. För det fjärde talar man om vart verksamheten utförs 

vilket kan vara intressant då förändringar brukar innebära att en verksamhet flyttar sig 

geografiskt (Ahrne & Papakostas, 2014: 90).  
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2.3 Inträdeshinder för nya aktörer 

Givetvis är det inte bara existerande organisationer som har ett begränsat handlingsutrymme. 

Carlton och Perloff (2000) redogör för inträdeshinder som avhåller nya företag från att 

etablera sig på marknaden. Detta kan orsakas av regleringar, egenskaper på produkter och 

tjänster och beteenden hos redan etablerade företag på marknaden. Carlton och Perloff skiljer 

mellan strukturella och strategiska inträdeshinder. Strukturella inträdeshinder beskriver 

grundläggande förhållanden i branschen vilket exempelvis kan vara licenser, patent, 

stordriftsfördelar eller nödvändiga investeringar. Dessa hinder är ”naturliga” och avspeglar de 

regelverk eller den marknadsstruktur som existerar i branschen utan påverkan från redan 

etablerade företag. Strategiska inträdeshinder skapas av redan etablerade företag för att 

behålla så stora marknadsandelar som möjligt vilket exempelvis kan visas genom att redan 

etablerade företag hindrar nya aktörer från att delta i befintliga samarbeten eller utgår efter en 

strategi när de etablerar sig på marknaden. En möjlighet att minska dessa inträdeshinder är att 

nya företag tar hjälp av kärnverksamheter.  

2.4 Resurser  

Enligt Ahrne och Papakostas (2014) skapas nya organisationer av öppna sociala utrymmen 

genom resurser utanför eller mellan redan etablerade organisationer. Nya organisationer 

uppkommer främst genom etablerade organisationer tröghet och oförmåga att utnyttja 

potentiella resurser. Ahrne och Papakostas skiljer mellan fria utrymmen som etablerade 

organisationer inte utnyttjar, inte är intresserade av att utnyttja eller inte känner till och 

skyddade utrymmen som saknar organisering men som ändå är skyddade av etablerade 

organisationer från andra former av organisering (Ahrne & Papakostas, 2014: 104). Fria 

utrymmen uppkommer ofta på grund av att etablerade organisationer inte ser dessa utrymmen 

eller endast vagt känner till dem. Existensen av fria utrymmen beror till stor del på etablerade 

organisationers oförmåga att förändras. Förekomsten av skyddade utrymmen beror till stor del 

på etablerade organisationers ovilja att förändras eller rädsla för uppkomsten av nya 

organisationer.   

Enligt Hannan och Freeman (1989) är alla organisationer i behov av resurser, dels för att 

kunna etablera sig och dels för att överleva på marknaden, vilka fördelas utifrån graden av 

legitimitet. När en organisationsform är ny och oprövad är dess legitimitet låg och ifrågasatt 

och när en organisationsform är etablerad är dess legitimitet hög (Hedström, 2002: 67).  
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Hedström (2002) delar in organisationspopulationsens liv i tre olika faser: 1) En initial fas 

med mycket låg tillväxt 2) en tillväxtfas då populationen växer närmast explosionsartat och 3) 

en jämviktsfas då populationen har nått sin långsiktiga och stabila storlek (Hedström, 2002: 

67). Graden av konkurrens och legitimitet är avgörande för organisationers uppkomst och 

nedgång. Om konkurrensen om omgivningens resurser är hög kommer färre organisationer att 

bildas och fler gå i konkurs och om konkurrensen om omgivningens resurser är låg kommer 

fler organisationer att bildas och färre gå i konkurs (Hedström, 2002: 67). Graden av 

konkurrens och legitimitet påverkas i sin tur av organisationspopulationens storlek. Ju större 

populationen är desto högre tenderar konkurrensen och legitimiteten att vara och ju mindre 

populationen är desto lägre tenderar konkurrensen och legitimiteten att vara.  

2.5 Strategier  

Hur agerar företag för att få tillgång till resurser och kan etablera sig på marknaden? I den 

organisationsekologiska ansatsen diskuterar Hannan och Freeman (1989) att organisationer 

vanligtvis strävar efter rimligt effektiva lösningar och att graden av effektivitet bestäms av hur 

väl man anpassar sig till omgivningens krav (Ahrne & Hedström, 2012: 61). Hannan och 

Freeman skiljer mellan generalister och specialister och definierar generalister som 

organisationer med många rutiner och specialister som organisationer med ett begränsat antal 

rutiner (Hannan & Freeman, 1989: 76). Av den anledningen står de inför olika problem – 

Generalister måste investera mer i vissa resurser och mindre i andra och specialister måste 

investera i vissa resurser och inte i andra. Generalister tenderar att upprätthålla en viss 

överkapacitet i jämförelse med specialister. Dock är detta ett hinder för dem i föränderliga 

miljöer. ”What is fully employed today may be excess tomorrow, and what is excess today 

may be crucial tomorrow” (Hannan & Freeman, 1989: 106). Eftersom specialister endast 

investerar i ett fåtal antal resurser utan att upprätthålla en viss överkapacitet kan de reagera 

snabbare på förändringar i jämförelse med generalister vilket gynnar dem i föränderliga 

miljöer (Hannan & Freeman, 1989: 106).  

Etablerade organisationer kan dra nytta av befintliga resurser såsom kapital, personal, kunder 

etcetera om de breddar sin verksamhet till en annan marknad.  
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3. Tidigare forskning 

Eftersom tidigare forskning om nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden är 

starkt begränsad inspireras denna studie av studier om tillväxten och konkurrensen i svenska 

banker.  

3.1 Tillväxt i banker 

Sjöberg (2007) har gjort studien ”A Dynamic Analysis of Firm Growth in Swedish Banking” 

där han skriver om den dynamiska tillväxten i svenska banker mellan 1995 och 2002. Studien 

grundar sig på Gibrat’s Law of Proportionate Effect (LPE) som innebär att företags tillväxt 

under en given period påverkas av dess storlek och tillväxt under tidigare perioder (Sjöberg, 

2007). Sjöberg fokuserar främst hur svenska banker anpassar sig till teknologins framväxt 

genom bland annat banktjänster på internet som lanserades 1995 men han studerar även 

faktorer som företagets ledning, struktur och framgång. Hypotesen är att större banker 

förväntas kunna utnyttja skal- och stordriftsfördelar associerade till teknologiska innovationer, 

som till exempel banktjänster på internet, i större utsträckning än mindre banker och tenderar 

därför att växa snabbare.  

Efter att ha studerat 79 svenska banker kom Sjöberg fram till att det inte fanns någon empirisk 

evidens för att större banker växer snabbare än mindre banker och att det inte fanns någon 

signifikant evidens för att företags storlek har betydelse (Sjöberg, 2007). Detta skulle kunna 

innebära att nischbanker har samma möjlighet att uppnå tillväxt som större banker på den 

svenska finansmarknaden. Däremot kunde han fastställa att tillväxten inte är helt slumpmässig 

eftersom han kunde se att banker som hade mer diversifierade intäkter uppvisade en 

signifikant större tillväxt än banker som hade mindre diversifierade intäkter.  

3.2 Konkurrens mellan banker 

Habte (2012) har gjort studien ”Competetive Conditions in the Swedish Banking System” där 

han skriver om konkurrensen mellan affärsbanker och sparbanker på den svenska 

finansmarknaden mellan 2003 och 2010. Habte anser att den svenska finansmarknaden har 

genomgått stora förändringar mellan 2003 och 2010 och tar därför hänsyn till faktorer som 
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avregleringar, EU, teknologisk utveckling samt finanskrisen 2008. Hypotesen är att 

affärsbanker verkar under en mer konkurrerande miljö än sparbanker.  

Habte kom fram till att affärsbanker verkar under en mer konkurrerande miljö än sparbanker 

på grund av att sparbanker är starkt beroende av nätverk för att tillhandahålla banktjänster 

medan banktjänster på internet är det huvudsakliga sättet att tillhandahålla service för 

affärsbanker (Habte, 2012). Detta skulle kunna innebära att nischbanker har etablerat sig som 

affärsbanker i större utsträckning än sparbanker på grund av att det finns en skillnad mellan 

graden av inträdeshinder. Habte kom även fram till att utländska banker och andra finansiella 

institutioner är mer engagerade i affärssegment av affärsbanker vilket kan tvinga affärsbanker 

att bete sig mer konkurrerande.  

4. Metod 

4.1 Metodval  

Denna studie genomförs med ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att det 

mänskliga beteendet tolkas utifrån aktörernas egna kunskaper (Bryman & Bell, 2013: 38). 

Analysen bygger på Webers förståelseinriktade synsätt och omfattas av både förståelse och 

förklaring men kännetecknas främst av en kausal förklaring som uppfylls mer utifrån den 

tolkande förståelsen av sociala handlingar snarare än yttre krafter som saknar mening för de 

individer som är inblandade i den sociala handlingen (Weber, 1947: 88).  

För att skapa insikt om en specifik händelse i en avgränsad miljö har en fallstudie varit den 

mest lämpade metoden (Bryman, 2011: 73). Studien bygger på en kvalitativ ansats som 

grundar sig på en kontextuell förståelse – värderingar och åsikter i termer av den kontext i 

vilken undersökningen genomförs samt fokuserar på aktörernas perspektiv – vad de uppfattar 

som viktigt och betydelsefullt (Bryman, 2011: 371-372). Fördelen med att använda en 

kvalitativ ansats är att den bidrar till en mer komplex helhetsbild, skapar en närhet till 

aktörerna samt ger en djupare förståelse för fenomenet som studeras. Den kvalitativa ansatsen 

är också fördelaktig när man studerar fenomen som är svåra att mäta. Den generalisering som 

är möjlig vid kvalitativ forskning handlar om tolkandet, där forskaren försöker förstå och 

förklara vad som utspelar sig i materialet med hjälp av teorier. För att få svar på 
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forskningsfrågan används en induktiv ansats vilket innebär att man drar generaliserbara 

slutsatser utifrån sitt insamlade material (Bryman, 2011: 28).  

4.2 Primärdata 

Denna studie präglas av intervjuer för att på bästa sätt hantera studiens kvalitativa karaktär 

vilket innebär att man på ett djupgående sätt försöker upptäcka samt tolka information från 

respondenterna. Intervjuer gör det möjligt att undersöka fenomenet i detalj samt på ett 

djupgående sätt analysera resultatet. Jag använder mig av semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att man utgår efter frågeområden men har möjlighet att ändra frågornas ordningsföljd 

och komplettera med ytterligare frågor om det skulle behövas. Denna intervjuform skapar ett 

avslappnat samtal och ger respondenterna möjlighet att utveckla sina resonemang.  

4.3 Sekundärdata 

Ovanstående metod kompletteras med sekundärdata från andra forskare och offentlig statistik 

(Bryman, 2011: 300). Studien bygger främst på rapporter från Svenska Bankföreningen och 

Finansinspektionen samt information från bankers hemsidor. 

4.4 Respondenter 

Studiens utgjordes av sex intervjuer varav en med Svenska Bankföreningen, en med 

Finansinspektionen och fyra med olika nischbanker. Respondenterna är valda utifrån ett 

kombinerat strategiskt- och bekvämlighetsurval vilket innebär att man väljer personer utifrån 

en strategi samt tillgänglighet (Bryman, 2011: 194). Det strategiska urvalet används till 

Svenska Bankföreningen och Finansinspektionen för att få kunskap om den svenska 

finansmarknaden och bekvämlighetsurvalet till nischbankerna för snabbast svarsfrekvens. 

Respondenterna är omdöpta till fingerade namn och kallas Thomas Hansson, Richard Lind, 

Adam Forsberg, Per Holmgren, Björn Fredriksson och Johan Clarholm. Även nischbankerna 

är omdöpta till fingerade namn och kallas Storbanken, Tillväxtbanken, Världsbanken och 

Internationella Banken. Jag har valt att inte döpa om Svenska Bankföreningen och 

Finansinspektionen till fingerade namn då att de är representativa myndigheter vilket 

respondenterna har accepterat. Nedan följer en kortare beskrivning av samtliga respondenter:   
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Thomas Hansson arbetar på Svenska Bankföreningen och ansvarar för frågor inom det 

ekonomiska området såsom kapitaltäckningsfrågor, redovisningsfrågor och statistikfrågor. 

Svenska Bankföreningen företräder bankerna i Sverige och skapar förutsättningar så att de 

kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella produkter och tjänster till svenska 

hushåll och företag (Svenska Bankföreningen, 2015b). 

Richard Lind arbetar på Finansinspektionen och ansvarar för tillsynen över 25 finansiella 

institut. Finansinspektionen är en statlig myndighet som har till uppgift att övervaka den 

svenska finansmarknaden (Finansinspektionen, 2015). Finansinspektionen utvecklar regler, 

kontrollerar att företaget följer reglerna, analyserar risker som kan medföra instabilitet i det 

finansiella systemet och verkar för att stärka konsumenternas ställning på den svenska 

finansmarknaden. 

Adam Forsberg arbetar på Storbanken och ansvarar för digitala- och försäljningsdrivande 

kampanjer samt företagstjänster såsom leasing och factoring. Storbanken startade i slutet av 

1980-talet och är en internationell koncern som äger, utvecklar och förvaltar företag inom 

finans, fastighet, försäkring och detaljhandel.  

Per Holmgren arbetar på Tillväxtbanken och bevakar spararnas intressen, ageranden, brister 

och möjligheter. Tillväxtbanken startade i slutet av 1990-talet och är ett värdepappersbolag 

som arbetar med sparande – främst inom pension, fonder och aktier.  

Björn Fredriksson arbetar på Världsbanken och ansvarar för kommunikation och PR samt 

sitter med i styrelsen. Världsbanken startade i början på 2000-talet och är ett företag som 

arbetar med inlåning, utlåning, betalningsförmedling samt kassaservice.  

Johan Clarholm arbetar på Internationella Banken och ansvarar för det interna samarbetet och 

den externa försäljningen. Internationella Banken startade i slutet av 1990-talet och är ett 

aktiebolag som arbetar med produkter och tjänster inom låna, spara, betala och försäkra. 

Denna studie har inte haft några bortfall och av den anledningen har jag inte behövt göra en 

bortfallsanalys.  

4.5 Intervjuguider 

Denna studie präglas av tre olika intervjuguider och samtliga är tematiskt ordnade. Den första 

intervjuguiden (se bilaga 1) används till Svenska Bankföreningen i syfte att få kunskap om 



13 
 

den svenska finansmarknaden och vad som skiljer nischbanker från andra banker. Den andra 

intervjuguiden (se bilaga 2) används till Finansinspektionen för att få kunskap om vilka krav 

som måste uppfyllas för att få starta bank samt vilka regleringar som måste beaktas för att få 

bedriva bankverksamhet. Den tredje intervjuguiden (se bilaga 3) används till nischbankerna 

för att få kunskap om deras verksamhet samt hur de har kunnat etablera sig på den svenska 

finansmarknaden. I samtliga intervjuguider finns det utrymme för både reflektion och 

diskussion.  

4.6 Genomförande 

Samtliga respondenter kontaktades via mail mars 2015 där jag presenterade studien och 

frågade om de hade möjlighet att delta i en intervju. Samtliga respondenter accepterade min 

förfrågan. Därefter bestämdes tid och plats. Intervjuerna utfördes mellan 16 mars 2015 och 9 

april 2015. Fem av intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser och en av 

intervjuerna ägde rum på en cafeteria i närheten av respondentens arbetsplats. 

Intervjusituationen är anpassad efter respondenterna, därav har varken tid eller plats kunnat 

styras, det har endast framförts ett önskemål om att miljön inte borde vara alltför livlig. 

Samtliga intervjuer inleddes med att jag presenterade mig själv och studien. Därefter frågades 

om de kunde acceptera de villkor som gavs vilket alla respondenterna gjorde. Samtliga 

intervjuer spelades in med respondenternas godkännande. Intervjuerna tog mellan 17:46 och 

50:15 minuter.  

4.7 Kodning 

I direkt anslutning till intervjuerna sammanställdes fältanteckningar utifrån de intryck jag fick 

av respondenterna. Det rörde sig främst om kroppsliga uttryck som inte kunde uppfattas av 

inspelningarna och återkommande mönster från tidigare respondenter. Jag har transkriberat 

intervjuerna ordagrant – inklusive pauser och andra intryck som kunde uppfattas från 

inspelningarna.  

Jag har använt mig av den datastyrda kodningen vilket innebär att man startar utan koder och 

utvecklar dem i tolkningen av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014: 242). Det insamlade 

materialet har kodats utifrån den tematiska kodningen vilket innebär att man utvecklar och 

sammanställer teman och subteman utifrån upprepad läsning av datamaterialet. Den tematiska 

kodningen har valts för att studiens empiri utgörs av respondenternas subjektiva 
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uppfattningar. Jag har letat efter återkommande repetitioner, kategorier, analogier, 

övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data samt teorirelaterat 

datamaterial med hjälp av Atlas ti som är ett datorprogram för kvalitativ datoranalys (Bryman, 

2011: 529-530). Atlas ti har gjort det möjligt att organisera texterna med hjälp av funktionen 

”open coding” och arbeta med alla texter samtidigt. Studien bygger på följande teman: 

Teknologisk utveckling, regleringar, möjligheter, resurser och strategier.  

4.8 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av denna studie togs etiska aspekter inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning i beaktning. Dessa är uppdelade i fyra huvudrubriker: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera respondenterna om deras uppgift i 

studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Jag tog 

hänsyn till detta krav genom att inleda min kontakt samt mina intervjuer med att presentera 

studiens syfte.  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva skall vara fria att bestämma över villkoren 

för sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Jag tog hänsyn till detta krav genom att tillfråga 

respondenterna om deltagandet samt informera dem om studiens förutsättningar.  

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna skall behandlas konfidentiellt i möjlig mån, 

i synnerhet gällande uppgifter som upplevs som etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 2002). Jag 

har tagit hänsyn till detta krav genom att anteckna, lagra och avrapportera på ett sådant sätt 

som gjort det praktiskt omöjligt för utomstående att identifiera respondenterna.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om respondenterna under studien 

endast får nyttjas i forskningsändamål vilket jag har efterföljt.  

4.9 Begränsningar 

I kvalitativ forskning kan validitet och reliabilitet användas i termer av giltighet och 

tillförlitlighet vilket jag har tagit hänsyn till.  

Giltighet innebär frånvaron av systematiska fel och kontrollerar för huruvida man mäter det 

man påstår sig mäta. Tillförlitlighet innebär frånvaron av slumpmässiga fel och kontrollerar 
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för huruvida resultatet vid en viss tidpunkt av en viss forskare stämmer överens med resultatet 

vid en annan tidpunkt av en annan forskare (Bryman, 2011: 295). Jag har försökt att uppnå 

giltighet genom att ge respondenterna möjlighet att korrigera missförstånd och komplettera 

med ytterligare information i efterhand. En av respondenterna har utnyttjat denna möjlighet. 

Dock har studiens giltighet kunnat förbättras med ytterligare metoder, förslagsvis med en 

netnografisk studie, samt med ytterligare intervjuer med andra banker på den svenska 

finansmarknaden, såsom storbankerna. Det har varit svårt att uppnå tillförlitlighet eftersom 

retrospektiva studier kan medföra att respondenterna förskönar sina berättelser, exempelvis 

genom att marknadsföra sig själva och sina företag, vilket kan påverka resultatet. Jag har 

försökt att kontrollera för respondenternas svar genom att ta del av information från deras 

hemsidor. Några svar har bekräftats. Jag kan även rikta min kritik till bekvämlighetsurvalet 

som har utförts med nischbankerna på grund av att det kan bidra till andra resultat vid senare 

mätningar. 

I kvalitativa studier brukar man sträva efter att uppnå teoretisk mättnad vilket innebär att 

resultatet inte påverkas av ytterligare information som kommer tillhanda (Aspers, 2007: 187). 

Enligt Aspers (2007) kan teoretisk mättnad endast avgöras på nivån av analyserade koder. Jag 

anser att denna studie har skapat förståelse för fenomenet men kan inte förklara varför 

fenomenet har uppstått. Forskningsfrågan har kunnat besvaras mer utförligt om studien hade 

genomförts under en längre tidsperiod.  

5. Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet och behandlar vilka faktorer, mekanismer 

och strategier som ligger bakom nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden. 

Det empiriska materialet kommer även att analyseras utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter som behandlar tröghet och förändring, möjligheter och hinder samt gamla och 

nya organisationer. Nedan presenteras nischbankers förutsättningar för att kunna etablera sig 

på den svenska finansmarknaden utifrån teknologisk utveckling och regleringar. Vidare 

presenteras vilka aktörer som etablerar nischbanker. Avslutningsvis presenteras vilka resurser 

nischbanker är i behov av för att etablera sig samt vilka strategier de använder sig av. 
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5.1 Förutsättningar 

Det är möjligt att förstå nischbankers förutsättningar att etablera sig på den svenska 

finansmarknaden utifrån teknologisk utveckling och regleringar. 

5.1.1 Teknologisk utveckling 

Det insamlade materialet visar att den teknologiska utvecklingen har haft stor betydelse för 

nischbankernas uppkomst på den svenska finansmarknaden. Samtliga respondenter beskriver 

att teknologin har möjliggjort deras etablering genom att de har kunnat erbjuda sina produkter 

och tjänster via internet och telefoni. Detta har medfört att de har kunnat nå ut till fler kunder i 

jämförelse med att etablera kontor.  

Adam Forsberg bekräftar att deras hemsida har gett upphov till fler kunder i jämförelse med 

deras kontor och är en stor anledning till att de har kunnat expandera på den svenska 

finansmarknaden. 

[…] Båda de säljsituationerna var ju face-to-face-beroende men när vi öppnade bank och tog in 

inlåning, där [årtal], så blev det helt plötsligt så att internet kom och vi hade ju bara ett litet 

kontor i [ort] och det var ju ingen som hade vägarna förbi där och då blev det ju väldigt viktigt, 

även fast man inte vågade föra över pengar så tidigt på nätet, eller majoriteten hade inte börjat 

göra det i alla fall, så var det ju väldigt viktigt att man hade en webbsida där det stod vilken 

ränta man fick, vad villkoren var och vad det var som gällde – Adam Forsberg, Storbanken. 

Forsberg anser att det mest effektiva sättet att nå ut till sina kunder har varit med hjälp av 

teknologin och argumenterar för att det är både tids- och kostnadseffektivt. Dock pekar hans 

beskrivning på att nya distributionssätt kräver legitimitet. Även Per Holmgren konstaterar att 

den teknologiska utvecklingen har medfört att de har kunnat sälja sina produkter och tjänster 

via internet och telefoni där de dessutom kan nå ut till fler kunder.  

Aktiehandeln började egentligen på allvar på 80-talet, 85 ungefär. Börsnoteringar av massor 

med statliga bolag säljs ju som Pharmacia och Trygg Hansa och Telia var den sista år 2000. 

Det gjorde så att folk började handla aktier. I andra länder så handlar inte vanligt folk aktier 

utan bara de som är absolut rikast, så det är en folklig aktiehandel som är ovanlig. Jag var själv 

en del av den. Men i alla fall, 98, då så hade internet börjat fungera hyffsat bra. Det gick att 

göra, byta pengar mellan kontor och sådär. Så tekniken att använda sig av internet gjorde att vi 

kunde erbjuda aktiehandel till vem som helst utan att ha kontor i Alingsås och Skövde För då 

kunde vi konkurrera på ett sätt som var omöjligt. Så det är internet som har gjort det möjligt att 

konkurrera med de stora bankerna – Per Holmgren, Tillväxtbanken. 
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Björn Fredriksson på Världsbanken anser att de har kunnat etablera sig på den svenska 

finansmarknaden för att de är mindre i jämförelse med andra aktörer vilket har medfört att de 

har kunnat reagera snabbare på förändringar. Detta kan förstås utifrån Ahrne och Papakostas 

teori om att nya organisationer uppkommer genom etablerade organisationers tröghet och 

oförmåga att utnyttja potentiella resurser. Fredriksson lägger vikt på att det är nödvändigt att 

sälja sina produkter och tjänster via internet för att överhuvudtaget kunna konkurrera på 

dagens marknad.  

Thomas Hansson är övertygad om att den teknologiska framgången har medfört att 

nischbanker har kunnat etablera sig på den svenska finansmarknaden genom att de har kunnat 

sälja sina produkter och tjänster via digitala kanaler såsom internet och telefoni.  

Nischbanker började etablera sig i början av 90-talet och det var ju mycket en teknikfråga för 

att man insåg att när man kunde börja ha bank per internet och telefoni. Då behövde man inte 

längre ha bankkontor. Så det var mycket en teknisk förutsättning för att kunna etablera 

bankverksamhet – Thomas Hansson, Svenska Bankföreningen. 

Vidare beskriver Hansson att den teknologiska utvecklingen har bidragit till att det har blivit 

enklare för kunder att byta bank vilket har varit till fördel för de nya nischaktörerna på 

marknaden. 

Den teknologiska utvecklingen har varit helt avgörande för nischbanker att etablera sig på den 

svenska finansmarknaden. Utan möjlighet till att kompensera kunder via internet och telefoni så 

hade det inte varit möjligt att bygga upp internetbank eller mindre nya banker på det sätt som 

har skett. Det har också gjort att det är väldigt lätt att vara kund i flera banker till exempel, och 

det var det ju inte förr i tiden när du hade bankkontor men nu kan du ju med ett par 

knapptryckningar flytta dina pengar från en bank till en annan. Och det har ju gjort att det har 

stärkt konkurrensen och underlättat för de här små bankerna att växa – Thomas Hansson, 

Svenska Bankföreningen. 

Enligt Aldrich skapar teknologiska innovationer förutsättningar för nya organisationer vilket 

kan styrkas av samtliga respondenter. Aldrich beskriver att teknologiska innovationer främjar 

skapandet av nya organisatoriska egenskaper i den utsträckningen att den uppmanar skapandet 

av nya organisationsformer. Även detta kan styrkas av respondenterna genom att de har 

kunnat etablera sig och växa fram utifrån teknologiska plattformar såsom internet och 

telefoni.  
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5.1.2 Regleringar 

Samtliga respondenter jämför de regleringar som existerade på 1990-talet med de regleringar 

som existerar idag och konstaterar att det var färre regleringar att ta hänsyn till när de 

etablerade sig på den svenska finansmarknaden. Per Holmgren upplever att det nästan inte 

fanns några regleringar när Tillväxtbanken etablerade sig i slutet av 1990-talet och beskriver 

att de var tvungna att själva tolka Finansinspektionens regler såsom att acceptera varje 

aktieaffär manuellt.  

Enligt Richard Lind på Finansinspektionen uppkom många banker i mitten av 1990-talet för 

att befintliga företag ville bedriva finansiell verksamhet men inte kom åt den nödvändiga 

clearingen (legitimering för att bedriva viss finansiell verksamhet) och därför ansökte om 

banktillstånd istället. Lind anser även att Finansinspektionen ville bredda konkurrensen på 

den svenska finansmarknaden och implementerade därför lagen om bank- och 

finansieringsrörelse1 vilket bidrog till att ett antal bolag, såsom gamla finansbolag, blev 

kreditmarknadsbolag och eftersom de redan bedrev bankliknande verksamhet ansökte de om 

banktillstånd. Lind konstaterar även att Basel II2 resulterade i att flera bolag ansökte om 

banktillstånd.  

 […] Basel I var liksom grovt tillyxat för att man skulle se till att det fanns en krockkudde i det 

finansiella systemet, det vill säga bolagen var tvungna att ha kapital. Basel II, då någonstans 

bestämde man att för, jo men instituten är nog bättre utrustade att bestämma vad de ska ha 

utifrån sina egna modeller, så då gav man en möjlighet att instituten själva kunde beräkna hur 

mycket kapital de skulle ha utifrån deras modeller, vi godkände modellerna och sen så kunde de 

använda dem än att man behövde använda grovt tillyxade schabloner och det andra som kom sa 

att världen inte är så enkelt så att det bara finns risk och kreditrisk som vi ska titta på. 

Ambitionen med Basel II var att göra ett basramverk som inte var detaljstyrande – Richard 

Lind, Finansinspektionen.  

Även Johan Clarholm jämför dagens regleringar med de regleringar som existerade på 1990-

talet och bekräftar att det var enklare att starta upp bankverksamhet på den tiden än vad det är 

nu. 

                                                           
1 Reglerar vad som krävs för att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilken verksamhet som får bedrivas, 

vilken egendom som får ägas samt regler om tillsyn och sanktioner etcetera (Sveriges Rikes Lag, 2015). 

2 Regler som handlar om hur mycket kapital banker måste ha i buffert för att kunna stå emot förluster i sin 

verksamhet (Sveriges Riksbank, 2015). 
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Man kan ju säga såhär, det är en väldigt stor skillnad. När vi etablerade oss vad det ju självklart 

regleringar men det är ju många fler nu och jag tror lite så här så är det ju frågan om vi får 

någon mer fullsortimentsbank i Sverige på grund av att det är trösklar att ta sig in. När man 

säger trösklar så innebär det att man behöver väldigt mycket affärsvolyma kunder för att orka 

med liksom att honorera alla de här regelverken och det har ju ökat jätte kraftigt. Så att från att 

vara ett antal regleringar att ta ställning till så har de ökat för varje år, speciellt nu de senaste 

åren inom både liksom investeringsrådgivning, penningtvättskänning, bolånedirektivet som 

kommer här om något år, så liksom både låna, spara och betala-områdena har ju kommit 

mycket mer regelverk och det är vissa grejer som kommer ifrån Bryssel etcetera som översätts i 

rekommendationer från Finansinspektionen eller ren lagstiftning då. Så att det är som när vi 

sitter och pratar nu, det är liksom flera saker som kommit hela tiden nu, så det hade varit en 

annan sak att starta idag i jämförelse med [årtal]. Det finns mycket mer att ta hänsyn till om 

regler och så nu – Johan Clarholm, Internationella Banken.  

Clarholms beskrivning om att det existerar trösklar att ta sig in på den svenska 

finansmarknaden kan kopplas till Carlton och Perloffs strukturella och strategiska 

inträdeshinder som kan upplevas i form av regelverk eller marknadsstrukturer.  

Enligt Aldrich är reglerande innovationer en förutsättning för nya organisationer vilket kan 

styrkas av samtliga respondenter. Aldrich anser att nya organisatoriska gemenskaper kan 

utvecklas av förändringar i lagar och regler som växer fram av symbiotiska nätverk. Detta kan 

bekräftas genom Finansinspektionens införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse 

och Basel II samt respondenternas uppfattning om att de endast existerade ett fåtal regleringar 

när de etablerade sig på den svenska finansmarknaden. 

5.2 Varifrån kom de? 

Richard Lind konstaterar att många nischbanker har utvecklats utifrån befintliga 

kärnverksamheter hos redan etablerade finansiella och icke-finansiella företag från andra 

branscher. Detta för att öka företagets omsättning men också för att utveckla och bredda 

företagets produkt- och tjänsteutbud.  

[…] Men vad de här aktörerna såg, det var att genom att kombinera en del, om vi tar som Ica 

och Ikano, de såg att vi har lojalitetskort som vi har, om vi tar Ica, vi har vårt lojalitetskort här 

där, som man har för att kunna få rabatter och så vidare som man har när man handlar hos oss, 

men vore det inte väldigt bra om vi kunde knyta en möjlighet till kredit och på något sätt få 

kunderna att bli ännu mer lojala i vart de handlar någonstans. Det fanns en kärnverksamhet 

under Ica, Ikano och några till där man ville knyta kunder närmare med hjälp utav krediter och 

så vidare, och sen så blev man mer och mer bank. Men där tror jag att det fanns en tanke om att 
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man kunde knyta kunderna närmare i en annan typ utav verksamhet och man såg en möjlighet 

att tjäna pengar – Richard Lind, Finansinspektionen.  

Detta kan kopplas till Augustsson teori om att nya verksamheter uppkommer av etablerade 

företag som utvecklar nya produkter och tjänster utan att lämna tidigare verksamhet eller 

etablerade företag som lämnar tidigare verksamhet och utvecklar nya produkter och tjänster. 

Detta kan även jämföras med Ahrne och Papakostas teori om att förändringsprocesser sker 

mellan redan etablerade organisationer och uppkomsten av nya organisationer och att dessa 

processer skall studeras i relation till varandra för att se i vilka avseenden de samvarierar.  

Majoriteten av respondenterna beskriver att de har uppkommit av befintliga kärnverksamheter 

i syfte att utveckla och bredda sina företag. Som tidigare nämnts kan detta bekräftas av Ahrne 

och Papakostas teori om att nya organisationer uppkommer genom etablerade organisationer 

tröghet och oförmåga att utnyttja potentiella resurser. 

Adam Forsberg beskriver att Storbanken uppkom för att deras grundare såg en möjlighet att 

etablera en ny verksamhet utifrån deras finansiella sidoprojekt (vilket utgjorde en begränsad 

del av företagets verksamhet). Enligt Aldrich drivs den organisatoriska tillväxten i nya 

samhällen av finansieringskällor vilket i detta fall kan kopplas till att de etablerade 

organisationerna selektivt stödjer uppkomsten av nya organisationer och bidrar till deras 

utveckling.  

Vidare beskriver Forsberg att grundarens tidigare framgångar har bidragit till att de har kunnat 

etablera sig på den svenska finansmarknaden. Detta kan förstås utifrån Aldrichs teori om att 

entreprenörer driver den organisatoriska tillväxten i nya samhällen. Johan Clarholm såg en 

möjlighet att starta bankverksamhet utifrån deras redan etablerade kundbas.  

Vi har ju någonstans en miljon boendeförsäkringskunder som redan är kunder hos oss. Sen så 

tycker vi att det finns ett mönster med de värderingar vi har, vi har ingen provision, inga 

bonusar etcetera utan vi tycker att våra värderingar med det här att driva bank ligger väldigt 

bra i tiden och kunderna visar ju också att de uppskattar det i och med att vi växer och tar hem 

de här utmärkelserna då, så nu har vi ju tyckt att det finns absolut plats att utmana de fyra stora 

då så att ett fönster gör det här lite på ett sätt än de stora för vi vill absolut inte likna dem – 

Johan Clarholm, Internationella Banken. 

Alla företag som gav sig in på den svenska finansmarknaden såg det dock inte främst som en 

möjlighet för expansion. Björn Fredriksson anser snarare att Världsbanken drevs av ett yttre 

tvång och behövde förnya sig genom Sveriges anslutning till EU.  
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Det började med spaningen i slutet av 90-talet, dels anslöt sig Sverige till EU och att vi var 

ganska säkra på att vi skulle få euro som betalningsmedel i det här landet också, då tittade vi på 

vårt jättelika företag då med våra målsättningar och vad vi skulle göra med alla våra butiker 

och medarbetare när vi ungefär fick en halverad omsättning på resevalutan eftersom då har vi 

ju euro i fickan och kan åka ut till Europa, eller hur? Och eftersom euron stod för ungefär 

hälften av omsättningen så skulle vi ju tappa det, eller hur? Det var den första spaningen så då 

blev det liksom kniven mot strupen. Sen när vi började utforska möjligheten att bli bank med 

tanke på vår säkerhet och logistik och personal och distribution som sen skruvades med det 

egna kapitalet som är nödvändigt för att bli bank finner vi redan då att storbankerna har lämnat 

många av de enkla banktjänsterna som det fortfarande finns efterfrågan på. Storbankerna har 

skapat ett vakuum och drivit en utvecklingen snabbare än vad konsumenterna är beredda till, 

och där kunde vi då glida in på den marknaden och fylla ett behov som vi fortfarande gör – 

Björn Fredriksson, Världsbanken. 

Detta kan kopplas till Ahrne och Papakostas teori om att det har blivit ett tryck på förändring 

och att företag hela tiden måste skapa nya produkter, tjänster, modeller och moden för att 

överleva på marknaden. Detta kan även kopplas till upptining, förändring och nedfrysning 

utifrån att de skapar ett medvetet behov av förändring, förändrar det som har observerats och 

förankrar samt bevarar de förändringar som gjorts.  

Nischbankernas etablering på den svenska finansmarknaden kan även förklaras utifrån 

Aldrichs teori om evolutionära processer. Samtliga respondenter har förändrat sina 

verksamheter och utvecklat sina företag genom medvetna eller icke-medvetna handlingar 

utifrån att de aktivt har försökt generera alternativa lösningar på problem eller anpassat sig 

efter påfrestningar eller påtryckningar av omgivningen vilket kan kopplas till variation. Johan 

Clarholm på Internationella Banken beskriver att de etablerade sig på den svenska 

finansmarknaden med hjälp av deras redan etablerade kundbas på försäkringssidan vilket kan 

kopplas till retention. Björn Fredriksson anser att Världsbanken förändrade sin verksamhet 

genom ett underliggande selektionstryck och sökandet efter effektiva variationer vilket kan 

kopplas till struggle.  

5.3 Resurser och strategier 

Vilka resurser och strategier använde nischbanker för att etablera sig och skapa en 

marknadsposition? Samtliga respondenter är eniga om att det krävs mycket resurser för att 

kunna etablera sig på den svenska finansmarknaden vilket kan förstås utifrån Carlton och 
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Perloffs strukturella inträdeshinder som avspeglar de regelverk och den marknadsstruktur som 

existerar i branschen.  

Richard Lind lägger vikt på kapitalets betydelse och beskriver det utifrån två delar.  

För det första krävs det startkapital som har en undre gräns på fem miljoner euro. För det 

andra krävs det en riskexponering som kräver ytterligare kapital – Richard Lind, 

Finansinspektionen.  

Detta kapitalkrav begränsar givetvis starkt vilka aktörer som har möjlighet att ge sig in på 

marknaden. Förutom kapital har nischbankerna varit i behov av andra investeringar. Johan 

Clarholm lägger vikt på deras kunder men även personal och infrastruktur.   

Kunderna är ju nummer ett. Sen har vi ju fått bygga, som alla andra, liksom system för låna 

spara, betala. Egna kortutgivare var ju också en milstolpe, så att det har ju krävts, om man 

säger, infrastrukturinvesteringar i system, processer, personal. Vi har ju även en finansfunktion 

då som är säkerställd att göra obligationer som har varit väldigt nyttigt där vi då liksom lånar i 

nivå med storbankerna. Det har varit en otroligt viktig sak på en riktig konkurrenskraftig 

situation då. Så att det har byggts succesivt under de här åren – Johan Clarholm, 

Internationella Banken.  

Thomas Hansson på Svenska Bankföreningen anser att det krävs olika former av resurser och 

håller med Lind om att det är viktigt att ha en riskfunktion. Hansson lägger även vikt på att 

nischbanker måste ha en styrelse som skall vara godkänd av Finansinspektionen. En annan 

aspekt är att det krävs teknik då finansiell verksamhet kräver hög säkerhetsnivå. Hansson 

beskriver att det till exempel inte får hända att internetbanken havererar. Av den anledningen 

är även den tekniska grunden en investering.  

Eftersom samtliga respondenter anser att det krävs stora investeringar för att kunna etablera 

sig på den svenska finansmarknaden och av den anledningen är det en fördel att luta sig mot 

en kärnverksamhet som redan besitter resurser såsom kapital, kunder och infrastruktur.  

Respondenterna upplever olika fördelar med att vara nischbank och beskriver att de har 

använt sig av olika strategier för att etablera sig på den svenska finansmarknaden. Per 

Holmgren anser att den största fördelen med att vara nischbank är att man har specifik 

kompetens inom ett visst område. 

Det handlar ju om att inte ta för stort bett i äpplet på en gång, för du måste ha mycket pengar 

och om du har mycket pengar måste du ha olika ägare och då blir det jäkligt rörigt, så hellre en 
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idé om aktiehandel, bara det. Idag är sajten och vår idé så mycket bredare med, vi har ju 10 

journalister som är anställda, vi har informationsflöden på olika börser i världen och så vidare. 

Så man ska börja väldigt, väldigt enkelt och bara erbjuda det man verkligen behöver och sen 

bygga på i efterhand. Så efter ett år så utvecklade vi en sån här informationstjänst som handlade 

just om aktieanalyser och annat, sen så byggde vi på med fonder och sen så byggde vi på med 

pensioner, ännu mer fonder, pensioner. Så det har utvecklats sakta men säkert. Och så har 

kunderna växt med uppgiften – Per Holmgren, Tillväxtbanken. 

Detta kan kopplas till Hannan och Freemans teori om att specialister som endast investerar i 

ett fåtal resurser utan att upprätthålla en viss överkapacitet kan konkurrera med generalister 

som investerar i ett antal olika resurser och upprätthåller en viss överkapacitet genom att de 

tidigare kan reagera snabbare på förändringar vilket gynnar dem i föränderliga miljöer. Vidare 

beskriver Holmgren att om man endast investerar i ett fåtal produkter och tjänster behöver 

man inte ta hänsyn till andra affärsområden vilket bidrar till att man också kan konkurrera 

med priset. Adam Forsberg på Storbanken beskriver att de använde en ren prisstrategi för att 

konkurrera med övriga banker på den svenska finansmarknaden och anser att priset är 

avgörande för konsumenters val av bank. Johan Clarholm beskriver att de använde en 

marknadsstrategi och utvecklade sin kundbas utifrån sin redan befintliga kundbas på 

försäkringssidan. De erbjöd bland annat rabatter på försäkringar för att kunderna skulle öppna 

ögonen för företagets andra finansiella produkter och tjänster.  

[…] Om kunden samlar allt hos oss och får rabatter på försäkringar och så vidare har ju inte 

bara vi gjort en bra affär utan kunden tjänar ju också på det – Johan Clarholm, Internationella 

Banken. 

Björn Fredriksson anser främst att Storbanken har dragit nytta av verksamhetens tidigare 

legitimitet samt distributionskanaler för att etablera sig och växa på den svenska 

finansmarknaden. Detta kan kopplas till Hannan och Freemans teori om att när en 

organisation är ny och oprövad är dess legitimitet låg och ifrågasatt och när en 

organisationsform är etablerad är dess legitimitet hög. 

Nischbankers etablering på den svenska finansmarknaden kan även kopplas till Ahrne och 

Papakostas teori om att man måste skilja mellan olika förändringsprocesser som kan vara av 

olika omfattning och betydelse. Först talar de om förändringens djup. Enligt min mening 

tränger nischbankers uppkomst djupt in i organisationen och har förändrat villkoren för hela 

marknaden. För det andra talar de om hur saker utförs. Jag anser att nischbanker har utvecklat 

en helt ny verksamhet genom att de har utnyttjat teknologins utveckling och etablerat sig på 
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teknologiska plattformar såsom internet och telefoni. För det tredje talar de om vad som 

utförs. Även här är nischbankerna unika genom att de har konkurrerat med andra banker 

såsom generalister genom att de har specialiserat sig på endast ett fåtal produkter och tjänster. 

Nischbankerna har växt fram med hjälp av normativa, reglerande och teknologiska 

förändringar men de har även själva påverkat och förändrat villkoren för den svenska 

finansmarknaden.   

6. Slutdiskussion 

Resultatet visar att nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden har främjats av 

den teknologiska utvecklingen och de regleringar som existerade på 1990-talet och början på 

2000-talet, främst i den utsträckningen att nischbanker har kunnat etablera sig på digitala 

plattformar såsom internet och telefoni och främjats av regleringar som lagen om bank- och 

finansieringsrörelse och Basel II.  

Visserligen ger etablerade organisationers tröghet utrymme för nya organisationer men det är 

främst etablerade organisationer från andra branscher som har utvecklat nischbanker vilket 

pekar på att existerande kan förändras i den meningen att de kan ge sig in på nya områden – 

men kanske inte lika enkelt förändra den verksamhet de redan bedriver. Detta medför att 

nischbanker har kunnat utnyttja kärnverksamheternas legitimitet och resurser vilket har gett 

upphov till ytterligare resurser.  

Nischbanker har främst varit i behov av kapital, kunder och infrastruktur för att kunna 

etablera sig på den svenska finansmarknaden. När nischbanker etablerade sig på den svenska 

finansmarknaden har de främst utnyttjat sin redan etablerade kundbas och konkurrerat med 

låga priser.  

I det empiriska materialet framkom det att det att det var färre regleringar på 1990-talet och 

början av 2000-talet än vad det är idag vilket framförallt kan kopplas till lagen om bank- och 

finansieringsrörelse och Finansinspektionens mål att släppa in fler aktörer på den svenska 

finansmarknaden. Men när finanskrisen 2008 uppstod utvecklades nya regleringar, såsom 
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kapitaltäckningskravet3. Detta för att bankerna skulle kunna motstå förluster. Av den 

anledningen är det inte längre lika enkelt att ta sig in som nischaktör idag som det var på 

1990-talet och början av 2000-talet. Detta tyder på att nya världar påverkas och begränsas av 

befintliga organisationer, populationer och sociala strukturer.  

Studien har bidragit till en ökad förståelse för vilka faktorer och mekanismer som ligger 

bakom nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden. Studien har även bidragit till 

en generell förståelse för hur nischbanker har växt fram på den svenska finansmarknaden och 

hur den svenska finansmarknaden såg ut på 1990-talet och början av 2000-talet. Studien har 

även behandlat sociala faktorer såsom den teknologiska utvecklingen och regleringar som har 

påverkat och förändrat den svenska finansmarknaden.  

6.1 Vidare forskning 

Mitt förslag på vidare forskning är att studera vilka faktorer, mekanismer och strategier som 

ligger bakom nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden ur ett kundperspektiv. 

Detta för att undersöka varför kunderna väljer nischbanker framför andra banker och vad som 

grundar sig i kundernas val av nischbanker. Lämnar de traditionella banker på grund av 

missnöje eller lockar nischbanker med något nytt (push-pull)? Lämnar de faktiskt banken eller 

kompletterar de med nischbanker? Studien skulle även kunna kombineras med ett 

företagsperspektiv. 

Således är mitt förslag på vidare forskning att detta studeras vidare utifrån både nischbanker 

och andra banker såsom storbankerna för att generera djupare förståelse för vilka faktorer, 

mekanismer och strategier som ligger bakom nischbankers uppkomst på den svenska 

finansmarknaden. Detta skulle kunna förklara en del av den utveckling som skett på den 

svenska finansmarknaden från 1990-talet fram tills idag.   

                                                           
3 Regler som syftar till att säkerställa att banker och kreditmarknadsföretag har tillräckligt med kapital för att 

kunna överblicka risker i verksamheten. Delas upp i kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker (Svenska 

Bankföreningen, 2015c). 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide till Svenska 

Bankföreningen 

Allmän information 

Informerande om intervjun. 

Informerat samtycke? 

Beskrivning av respondent. 

Information om Svenska Bankföreningen. 

Nischbanker 

Vad är en nischbank? 

När började nischbanker etablera sig på den svenska finansmarknaden? 

Vad har möjliggjort nischbankers etablering på den svenska finansmarknaden? 

Vad är det som skiljer nischbanker från andra banker? 

Vilka för- och nackdelar finns det med nischbanker i jämförelse med andra banker? 

Skiljer sig nischbanker åt? Hur? 

Vad har nischbankers uppkomst inneburit för den svenska finansmarknaden? 

Vilka är det som startar nischbanker? 

Vilka resurser behöver nischbanker för att etablera sig på den svenska finansmarknaden? 

Finns det någon nischbank som är startad utan någon tidigare verksamhet? 

Vilka regleringar/avregleringar har påverkat uppkomsten av nischbanker på den svenska 

finansmarknaden? 

Hur har Basel III påverkat nischbanker? 

Hur har EU påverkat uppkomsten av nischbanker på den svenska finansmarknaden? 

Vad har den teknologiska utvecklingen inneburit för nischbanker? 
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Bilaga 2: Intervjuguide till Finansinspektionen 

Allmän information 

Informerande om intervjun. 

Informerat samtycke? 

Beskrivning av respondent. 

Information om Finansinspektionen. 

Nischbanker 

Vilka krav måste uppfyllas för att man skall få starta bank? 

Har kraven ändrats på något sätt som gjort det enklare att starta en nischbank? 

Vad kostar det att ansöka om bankverksamhet? 

Hur mycket kapital krävs det för att starta och driva en bank? 

När började nischbanker etablera sig på den svenska finansmarknaden? 

Vilka aktörer startar nischbanker? 

Vilka regleringar/avregleringar har möjliggjort nischbankers etablering på den svenska 

finansmarknaden? 

Vilka för- och nackdelar finns det med nischbanker i jämförelse med andra banker? 

Vad har nischbankers uppkomst inneburit för den svenska finansmarknaden? 

Hur har Basel III påverkat nischbanker? 

Hur kontrollerar ni nischbanker? 

Är kraven på tillsyn annorlunda för nischbanker? Hur ser ni på det? 

På vilket sätt har tillsynen förändrats genom införandet av Basel III? Hur har detta påverkat 

nischbanker? 

Hur har EU påverkat uppkomsten av nischbanker på den svenska finansmarknaden? 

Hur har samarbetet mellan Finansinspektionen och banker förändrats över tid? 

Hur har banktillstånd förändrats över tid? 

Vad betyder kapitaltäckningskrav och ser det annorlunda ut för olika banker? 
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Bilaga 3: Intervjuguide till nischbanker 

Allmän information 

Information om intervjun. 

Informerat samtycke? 

Beskrivning av respondent. 

Information om bank. 

Uppkomst 

Ser ni er som en nischbank? Hur? 

Vilka för- och nackdelar ser ni med att vara en nischbank? 

När etablerade ni er på den svenska finansmarknaden? 

Vilka startade banken?  

Vart kommer er personal och kunskap ifrån? 

Varför startade ni banken? 

Vad har möjliggjort er etablering? 

Vilka resurser behövde ni för att etablera er? 

Vilka strategier använde ni när ni etablerade er? 

Vilka regleringar behövde ni ta hänsyn till när ni etablerade er? 

Vilka för- och nackdelar upplever ni med Basel III? 

Vilka segment fokuserade ni på i början?  

Hur har det teknologiska utvecklingen påverkat er etablering? 

Hur har ni anpassat er till den teknologiska utvecklingen? 

Hur har ni byggt upp er legitimitet? 

Utveckling 

Vad gör ni idag? 

Har ni några bankkontor? 

Hur har era segment utvecklats? 

Vilka tjänster erbjuder ni inte? 

Vad begränsar er? 

Hur vill ni utveckla era tjänster och kundrelationer i framtiden? 

Hur ser ägarstrukturen ut idag? 

Hur anpassar ni era tjänster till teknologins utveckling? 

Hur ser ni på era framtidsutsikter? 

Vad har ni för mål? 
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Konkurrens 

Hur skulle ni beskriva konkurrensen på den svenska finansmarknaden idag?´ 

Hur konkurrerar ni mot andra banker? 

Vad har ni för konkurrensfördelar gentemot övriga banker? 


