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1. Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsämnet med en problemdiskussion som där efter 
avslutas med uppsatsens problemområde. I detta kapitel tas även uppsatsens syfte, 
avgränsning och val av ämne upp. 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Sverige finns idag två huvudsystem för förmedling av distansbetalning som kunder kan 
använda vid genomförande av transaktioner. Dessa två system är Postgirot och Bankgirot. 
Postgirot bildades av staten 1925 och var fram till 2001 helägt dotterbolag till posten. 
Postgirots huvudsakliga syfte var att sköta statliga betalningar och på så sätt konkurrerade 
man med bankerna om transaktionsvolymerna. I mars 1994 startade verksamheten som bank 
och idag ägs Postgirot av Nordea. Det juridiska namnet Postgirot bank ändrades år 2005 till 
Plusgirot vilket idag är ledande på den svenska betalningsmarknaden.1
 
Bankgirot bildades 1959 av affärsbankerna. Bankgirot  är ett gemensamt öppet system för 
förmedling av betalningar mellan bankkonton.2 Syftet med Bankgirot var att göra det så 
enkelts som möjligt för bankkunderna att göra transaktioner oavsett val av bank.3
 
Redan från början fanns en konkurrens mellan dessa system om rollen som förmedlare av 
distansbetalningar. På senare år har konkurrensen utvecklats och effektiviserats främst vad 
gäller betalning och tjänster via nätet.4
 
Privatgirot som är ytterligare ett system bildades 1988 av några av Sveriges största banker. 
Privatgirot säljer ett system till bankerna för bearbetning för insända betalningsuppdrag som 
sedan skickas vidare till Postgirot respektive Bankgirot.5
 
År 2000 bildade de fyra största bankerna  ett nytt girosystem, Svenska Girot. Syftet med 
Svenska Girot var att köpa upp Postgirot samt 97,7%  av bankgirot och 97% av Privatgirot.6 
Posten hade då inte tillräckligt med resurser för att utveckla Postgirot till en konkurrens 
kraftig aktör på bankmarknaden.7
 
Målet med Svenska Girot var att bilda ett effektivt och enhetligt girosystem av de tidigare 
befintliga systemen. Detta skulle leda till att ett betalningssystem i internationelle topklass 
bildas och även stora kostnadsbesparingar för företag och myndigheter. De fyra stora 
affärsbankerna skulle då få totalt inflytande över hela giromarknaden.8
 
 
 
 
 

 
1 http://www.plusgirot.se  2005.04.01 
2 Konkurrensverket, ansökan om stämning 2001.02.16 
3 http://www.bgc.se  2005.04.01 
4 Konkurrensverket, ansökan om stämning 2001.02.16 
5 http://www.privatgirot.se 2005.04.01 
6 http://www.bankratsforeningen.org.se/tidning68.html 2005.04.15 
7 http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/PressReleases/index.aspx?pid=213864 2005.04.08 
8 http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/PressReleases/index.aspx?pid=213864 2005.04.08 
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För att affären skulle genomföras krävdes det ett godkännande av konkurrensverket men man 
ansåg att affären skulle leda till en monopolsituation och därmed få skadliga effekter på 
konkurrensen. Konkurrensverket anade prisökning, sämre produktutveckling, samt 
svårigheter för storbankernas konkurrenter att överleva sig på bankmarknaden. De som skulle 
drabbas av detta var konsumenter, företag och småbanker. Därmed stoppade 
konkurrensverket affären, Svenska girot avvecklades och Posten fortsatte sitt sökande efter en 
ny köpare.9
 
EU-kommissionen gav  i december 2001 Nordea tillstånd att förvärva Postgirot. Detta har lett 
till att Nordea idag är ägare av postgirot och delägare av bankgirot. Uppköpet medförde att 
flera avgifter slopas, överföringar blir snabbare och kunderna får ränta från första 
bankdagen.10 Liksom tidigare får kunderna full valfrihet mellan bank och postgirosystem.  För 
att affären skulle genomföras fick Nordea minska sitt ägande i bankgirot från 27% till 10% 
samt avstå sin styrelserepresentation i såväl Bankgirot som Privatgirot.  Detta pga att det 
fanns oro hos EU- kommissionen för försämrad konkurrens. 11

 
1.2 Problemområde 
 
På den svenska marknaden är det dom fyra affärsbankerna Nordea, Föreningssparbanken, 
SEB och Handelsbanken som är dom mest dominanta och som utgör varandras konkurrenter. 
Målet för dessa banker är att tjäna pengar när betalningsströmmarna går via deras 
gireringssystem. När förvärvet av postgirot blev känt reagerade  de övriga bankerna med att ta 
till olika försvarsåtgärder för att kompensera sig för eventuella kundförlusten och på så sätt 
behålla konkurrensen. 
 
I början av 2002 Meddelade Nordea sina kunder att överföringar  till ett Nordeakonto som är 
anslutet till Postgirot  Kommer att vara gratis. Detta medför att Föreningssparbanken  och 
handelsbanken svarade med att automatiskt skicka ut bankgiroblanketter till sina kunder när 
de skulle betala sina räkningar via banken. Detta var en åtgärd som bankerna vidtog för att 
locka till sig fler kunder som skulle börja använda bankgirot.12

 
Ett annat försök att behålla sin position på bankmarknaden försökte SEB och 
Föreningssparbanken att gå ihop till en bank, det skulle ge bankerna en marknads andel på 50 
% inom områdena Inlåning, utlåning och Fonder.13 EU- kommissionen ansåg att fusionen 
skulle ha lett till negativa effekter för bland annat hushåll och småföretag. 
 
Problem specificering: Hur har konkurrensen mellan den fyra affärsbankerna  Nordea, 
Föreningssparbanken, SEB och Handelsbanken förändrats då  Nordea blivit ägare av 
Postgirot. 
 
 
 
 
 
 

 
9 http://www.konkurrensverket.se/ indexns.html 2005.04.08 
10 http://www.dn.se  
11 http://www.plusgirot.se  2005.04.02 
12 DN 2002.03.28 
13 DN 2001.09.20 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konkurrensen på betalningsmarknaden mellan de 
fyra affärsbankerna har påverkats efter Nordeas förärv av Postgirot. 
 
1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att studera problemet ur de fyra affärsbankernas perspektiv i Sverige. 
 
1.5 Val av ämne 
 
Efter att ha läst kursen Företagsvärdering tyckte vi att det var intressant ifall man kunde 
undersöka hur ett förvärv påverkar sin omgivning. Nordeas uppköp av Posten är ett intressant 
aktuellt  ämne att studera, då vi tror att effekterna av uppköpet  blivit mer tydliga på senare år. 
Vi vill titta närmare på hur kunderna har reagerat och hur konkurrensen påverkats.  
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2 Metod 
 
I följande kapitel beskrivs vår vetenskapliga synsätt samt vårt tillvägagångssätt, kapitlet 
avslutas med kritik mot de metoder och källor vi använt oss av i uppsatsen. 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Det finns två huvudinriktningar inom vetenskapsteori nämligen logisk empirism 
och hermeneutik. Grunden för logisk empirism, även känd som det positivistiska synsättet, är 
att inte låta känslorna styra utan att använda sig av fakta som kan säkerställa med all rimlig 
sannolikhet 14. Uppsatsen utgår från det positivistiska synsättet detta för att kunna göra en 
objektiv bedömning av konkurrenssituation mellan dom fyra affärsbankerna. 
 
Den hermeneutistiska vetenskapen bygger på att försöka förstå innebörden som människan 
lägger i sina handlingar  verkligheten kan endast förklaras genom individens subjektiva 
handlingar, beteende, tankar och känslor.15 Uppsatsen kommer även att innehålla inslag av  
hermeneutik då egna värderingar och tankar inverkar på analys och slutsats. 
 
2.2 Förhållningssätt 
 
Det finns två övergripande metoder för att samla in och bearbeta information, antigen 
använder man sig av kvalitativ eller kvantitativ metod. Oftast kombinerar man delar av dessa 
två metoder när man gör ett forskningsprojekt. I den här uppsatsen har vi valt att gör en 
kvalitativ undersökning. Vi anser att denna metod är den som lämpar sig  bäst för det tänkta 
syftet nämligen att studera hur konkurrenssituationen på betalningsmarknaden mellan de fyra 
affärsbankerna har påverkats efter Nordeas förvärv av postgirot. Den kvalitativa metoden 
innebär att man använder sig av ord, text, symboler och handlingar. Resultatet man kommer 
fram till används för att bygga teorier. 
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
Det finns två olika sorters data, primär och sekundär data. Primärdata är odokumenterad 
information som samlas in genom intervjuer och där sekundär data utgör redan befintlig 
information. I den här uppsatsen använder vi oss av  primär och sekundär data. Vår primär 
data består av de intervjuer vi gjort med de fyra affärsbankerna samt bankgirocentralen och 
den sekundära data utgörs av litteratur som har studerats. 
 
För att bli mer insatta i ämnet och för att förbättra våra kunskaper om konkurrensen på 
bankmarknaden har vi gjort litteratur och andra källstudier inom ämnet. Vi har använt oss av 
tidigare kursmaterial vi har även gjort en litteratur sökning på Södertörnshögskolas bibliotek. 
Vi har använt oss nätet då vi har vari inne på de olika bankernas hemsidor samt även andra 
hemsidor som affärsdata och konkurrensverket. Vi har även beställt årsredovisning från 
respektive bank. 
 
 
 

 
14 Thurèn T Vetensapsteori för nybörjare 1991 s.10 
15 Vetenskapsteori http://infovoice.se/fou/bok/10000025.htm 2005.04.02 
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2.3.1 Val av modell 
 
De modeller vi valt att tillämpa för att studera bankernas konkurrenssituation är SWOT- 
analysen av P. Kotler och konkurrensanalysen av M. Porter. SWOT analysen används för att 
studera företagens styrka, svaghet, möjligheter och hot. Detta för att kunna göra en prognos 
för företagets framtida position på marknaden. 
Konkurrensanalysen består av fyra komponenter framtida mål, aktuell strategi, föreställningar 
och möjligheter Syftet med analysen är att skaffa en uppfattning om vilka sannolika 
strategiförändringar som varje konkurrent kan göra och hur framgångsrika dom kan bli. 
 
Porters konkurrensanalys kommer att andvändas som grund för utformning av våra 
intervjufrågor. Syftet med intervjuerna är att skapa en tydlig bild av hur dom fyra bankerna 
påverkades av Nordeas förvärv av Postgirot. För att kunna få tillförlitliga svara intervjuade vi 
personer med kompetens och som är insatta inom betalningsområdet. Vi tog kontakt med 
bankerna i Stockholm för att det är lättillängliga för oss då vi bor och studerar i området. Vi 
blev dock hänvisade till ett antal personer utanför Stockolm då dom var mer ansedda att 
besvara våra frågor. Vi började med att besöka alla huvudkontor för respektive bank i 
Stockholm för att få hjälp med att hitta lämpliga intervjupersoner.  
 
Nordea – Vi började med att besöka huvudkontoret i Stockholm där vi blev hänvisade till 
flera medarbetare med olika positioner på Nordea. Då samtliga valde att inte medverka i vår 
undersökning, dels på grund av att de inte hade kompetens att svara på frågorna och dels för 
att de tyckte att våra intervjufrågor var för känsliga. Zeina Borg , bankman på Nordea var till 
stor hjälp, hon gav inte upp med att finna någon som var villig att svara på våra frågor. Till 
slut fick vi kontakt med någon som fick alternativet att vara anonym.     
 
SEB – Efter flera försök att hitta en lämplig intervjuperson vände vi oss till en bekant som 
jobbar på SEB men endast på villkoret att få vara anonym. Vi talade med vår handledare Åke 
Bertilsson om det var möjligt att använda sig av en anonym källa.  
  
Handelsbanken – Efter första besöket på kontoret fick vi e-postadress till Kontorschefen på 
handelsbanken i Stockholm. Men han ansåg att han inte var lämplig person för att besvara 
frågorna så han hänvisade oss vidare. Kontaktpersonen därefter valde att inte delta i vår 
undersökning då hon ansåg att frågorna va för känsliga. Därefter tog vi kontakt med en 
anställd som vi känner personligen som var villig att besvara våra frågor, denna kontakt 
person hjälpte oss sedan att finna Håkan Johansson, kontorschef för handelsbanken i Västerås. 
Han valde att besvara frågorna genom e-post för att på så sätt kunna tänka igenom dom och ge 
utförliga svar. 
 
Föreningssparbanken – Även här var det svårt att hitta en villig och kunnig person att svara på 
våra frågor. Vi blev flera gånger hänvisade till personer som gång på gång valde att inte 
medverka i vår undersökning av olika skäl. Till slut blev vi hänvisade av kontorschefen i 
Stockholm till Per Mackén som gav oss värdefull information.  
 
För att uppsatsen inte enbart ska grunda sig på bankernas åsikter togs även telefon och e-post 
kontakt med konkurrensverket, bankföreningen och bankgirocentralen. Konkurrensverket vill 
inte spekulera i ämnet utan ha fakta som de kunde grunda sina svar på. De gav däremot tips på 
artiklar och Internet adresser som var relevanta för uppsatsen. Bankföreningen valde också att 
avstå från en intervju då de inte vill ta parti för någon bank. 
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Bankgirocentralen -  Vi gick in på bankgirocentralens hemsida där vi lämnade ett meddelande 
och frågade om dom ville deltag i vår undersökning. Vi fick svar redan några dagar efter, där 
vi fick veta att de var villiga att medverka i vår undersökning. Lars-Åke Edenfäldt, chef för 
affärs och försäljningsutveckling på bankgirocentralen  svarade på våra frågor som gav oss 
värdefull information. 
 
 
2.4 Metodkritik  
 
Vi insåg redan tidigt att SWOT- analysen skulle ta allt för lång tid att tillämpa, pga tidsbrist 
avstod vi från att använda den i uppsatsen. Porters konkurrensanalys grundar sig främst för 
tillämpning på producerade företag. Därför kan det uppstå svårigheter med att analysera ett 
tjänsteföretag. Porters modell har kritiseras av forskare på strategiområde för att vara gammal 
och inte räcka till för företag som agerar i branscher som karakteriseras av hög konkurrens 
och hög föränderlighet. Trots denna kritik har vi valt just Porters modell då vi anser att den är 
mest lämpad för vår undersökning. Dock är det värt att poängtera att modellen består av 
många känsliga frågor som berör konkurrensstrategin. Detta framgick då bankerna valde att 
inte svara eller svarade mycket övergripande på vissa frågor som uppfattades som känsliga. 
 
När vi började med vår uppsats hade vi tänkt genomföra personliga intervjuer då vi ansåg att 
det skulle vara mest lämplig för att få våra frågor besvarade. Redan vid första kontakten med 
bankerna insåg vi att detta inte var möjligt. Tre av de fyra banker ville inte alls svara på våra 
frågor  då de uppfattade frågorna som känsliga. Vi bestämde oss för att ta kontakt med 
bekanta som jobbar på de olika bankerna. De gick med på att svara på en del av våra frågor 
om de fick vara anonyma. Vi har även tittat på årsredovisningar och  annat  allmänt 
information för att försöka komplettera svaren som vi fått. 
 
Vi använde oss av e-post intervju. Nackdelen men e-post intervjuerna var att det tog alldeles 
för lång tid att hitta de rätta personerna för att besvara våra frågor. En annan nackdel var att 
svaren på vissa frågor kunde vara för knapphändiga och ibland var svaren väldigt 
övergripande. Detta kan beror på att frågorna missuppfattades då de inte hade någon chans 
och fråga om något var oklart. Vi är även medvetna att vi kan ha tolkat svaren på ett annat sätt 
än vad som är avsedd. På grund av svårigheten att hitta rätt intervjuperson samt tidsramen för 
uppsatsen har vi inte lyckats göra den data insamling vi önskat. 
 
2.5 Källkritik 
 
Under uppsatsens gång har vi försökt hålla en objektiv inställning. Vi är medvetna om att 
intervju personerna  kan ha bidragit till en subjektiv positiv inställning. Bankerna kan ha 
försiktiga med att lämna ut information som skulle kunna skada dom men som skulle kunna 
vara till nytta för vår uppsats. Vi har försökt att hålla en objektiv inställning under hela 
uppsatsens gång. Där vi har försökt att låta bli våra känslor och värderingar påverka 
uppfattningen. Vi är även kritisk mot företagets årsredovisningar då vi är medvetna att 
företagen ofta försöker måla upp en positiv bild av företagets situation.. Det har vi försökt 
väga upp genom att granska det som skrivits om företaget samt intervjuer. 
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2.6 Trovärdighet 
 
Vi anser att vi i denna uppsats har undersökt det avsedda syftet och inget annat. Uppsatsen 
anser vi trovärdig då personerna vi intervjuad på respektive bank har varit insatta och 
medvetna i konkurrenssituationen på den Svenska betalningsmarknaden.  Det har varit väldigt 
svårt att hitta lämpliga intervjupersoner, några banker ville inte till en början medverka i vår 
undersökning. Respondenternas befattning varierar för att de har varit svårt att hitta personer 
med samma befattning på respektive bank. Trots att intervju personerna  inte har samma 
befattning anser vi att de är passande för vår uppsats för att vi skickat intervjufrågorna så att 
de fick tid att läsa igenom dom och sedan avgöra om de låg inom deras kunskapsområde. På 
grund av tidsbrist har vi inte kunnat söka intervjupersoner med samma befattning på 
respektive bank. Vi är medvetna att detta hade ökat trovärdigheten i vår uppsats. Men som vi 
tidigare nämnt har det varit väldigt svårt att hitta lämpliga personer och väcka deras intresse 
för vår undersökning. 
 
Då vissa av våra intervjufrågor upplevdes som känsliga, bland annat bankernas 
konkurrensstrategi, fick vi övergripande svar och ibland ville de inte alls svara. Vi har utgår 
ifrån intervjuer, artiklar och årsredovisningar för att få fram ett trovärdigt resultat. 
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3 Teori 
 
Detta kapitel inleds med en utförlig beskrivning av Porters konkurrentanalys. De olika delar 
som ingår i analysen beskrivs och förklaras utförligt. Dessa delar beskriver och förklara hur 
konkurrensen kommer att reagera vid eventuella framtida förändringar. 
 
3.1  Konkurrensanalys 
 
Varför görs en konkurrentanalys? För att vara konkurrenskraftigt på en markand gäller det att 
positionera företaget så att dom egenskaper som skiljer sig från konkurrenternas utnyttjas 
maximalt. Därför utgörs en viktig del av strategiformulering av en djup konkurrentanalys. 
Syftet med analysen är att skaffa en uppfattning om vilka sannolika förändringar som varje 
konkurrent kan göra och hur framgångsrika de kan bli. Varje konkurrents reaktion på 
strategiska utspel från andra företag samt varje konkurrents sannolika reaktion på förändringar 
i branschen är även av vikt vid konkurrentanalys.16

 
Porters konkurrensanalys kan delas in i fyra delar, framtida mål, aktuell strategi, 
föreställningar och möjligheter. Delarna i analysen beskriver hur konkurrenterna kommer att 
reagera vid eventuella förändringar. De flesta företag har en inblick i konkurrenternas aktuella 
strategier och en kännedom om deras styrkor och svagheter.17

 
 

 
 
Figur 1. Konkurrensanalys (Källa: Michael E Porter, konkurrensstrategi 1983) 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Porter M Konkurrensstrategi s .64 
17 http://epubl.luth.se/avslutade/0349-6023/1996/237/HLU-TH-EX-1996237-E-SE.pdf 2005.04.02 
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3.1.1 Framtida mål18

 
En viktig första del i konkurrensanalysen är att känna till konkurrenternas mål samt hur väl 
dom lyckas med dessa mål. Då man känner  till konkurrenternas mål får man en uppfattning 
om hur tillfredställd varje konkurrent är med sin position men också vilken vilja dom har för 
tillväxt. Viljan att expandera leder förmodligen till att konkurrenten  kommer att ändra sin 
strategi för att anpassa sig till förändringarna som förekommer på marknaden. Kunskapen om 
konkurrenternas mål kan också användas för att förutse konkurrenternas reaktion på 
strategiska förändringar. En strategisk förändring kan utgöra ett större hot för en viss 
konkurrent än en annan och beroende på hur utsatt företagen är av hoten kommer de att vidtag 
åtgärder. 
 
De framtida målen är oftast rent ekonomiska men kan också vara mål av mer kvalitativa 
faktorer  som tex samhällsroll, marknadsledarskap och teknologisk position. 
Därför bör man inte bara se företagets mål som helhet utan även titta på undernivåer som 
affärsenheter, individuella funktionella områden och nyckelpersoner. Det övergripande målet 
har betydelse för delmålen, men avgör inte dessa helt och hållet. 
 
3.1.2 Föreställningar19

 
Den andra delen  i analysen består av konkurrenternas föreställningar om sig själva och 
konkurrenternas antagande om branschen. Föreställningarna om den egna situationen som 
varje företag arbetar med vägleder hur företagets beter sig och reagerar på händelsen. 
Konkurrentens föreställningar om sin egen situation kav vara riktiga eller oriktiga vilket i sin 
tur spelar roll för företagets agerande. Är föreställningarna inte riktiga kan det utgöra en 
svagpunkt hos konkurrenterna som kan utnyttjas. Om man kraftigt över eller underskattar sina 
konkurrenters uthållighet, resurser och kunnande kan det leda till stora förluster för företaget  
Att granska en konkurrents föreställningar kan ge kännedom om så kallade blinda fläckar i 
konkurrentens bransch uppfattning, där möjlighet att ta till sig marknadsandelar uppenbara 
sig. Blinda fläcken kan förklaras som ett område där en konkurrent inte insett betydelsen av 
vad som händer. 
 
Det är även viktigt se möjligheterna med branschtrender då man kan omvandla dem till 
möjligheter för företaget. Är konkurrenten inte vaksam på dessa trender kan företaget vinna 
marknadsandelar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Porter M Konkurrensstrategi s .67 
19 Porter M Konkurrensstrategi s.73 
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3.1.3 Aktuell strategi 
 
Den tredje delen handlar om att granska konkurrentens strategi. När man utvecklar en 
konkurrensstrategi innebär det att utveckla en allmän formel för hur företaget ska konkurrera, 
vilka syften den bör ha och vilken politik som behövs för att förverkliga dessa.20 När man ska 
formulera en konkurrens strategi är de viktig att klargöra sambanden mellan företaget och den 
omgivning eller bransch företaget konkurrerar i.21

 
 

 

 
  
 Figur 2. Konkurrensstrategi (Källa: Michael E Porter, konkurrensstrategi 1983) 

 
När man ska utforma en konkurrensstrategi innebär det att tar hänsyn till fyra faktorer som 
sätter gränserna för vad ett företag kan uppnå. Dessa faktorer åskådliggörs i figuren  
konkurrensstrategi. 
 
Dom interna gränserna för den konkurrensstrategi som ett företag kan tillämpa avgörs av 
företagets styrka och svaghet samt nyckelaktörernas värderingar. Företagets styrka och 
svaghet beskriver dess tillgångar och färdigheter jämfört med konkurrenternas, medan 
dom personliga värderingar motsvarar motivationen och behoven hos nyckelpersonal som 
genomför den valda strategin.  
 
De yttre gränserna bestäms av omgivningen och branschen. Branschens 
utvecklingsmöjligheter och hot bestäms av konkurrensmiljön. Samhällets förväntningar så 
som sociala åtagande, normutveckling och regeringspolitik har stor betydelse för företaget. 
Det är viktigt att företagen uppmärksammar sig på dessa fyra faktorer innan man utformar 
sina mål och strategier.22

                                                 
20 Porter M Konkurrensstrategi s .17 
21 Porter M Konkurrensstrategi s.25 
22 Porter M Konkurrensstrategi s.19 
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3.1.4 Möjligheter23

 
Den sista delen i Porters konkurrentanalys är att värdera konkurrenternas möjligheter med 
andra ord företagets starka och svaga sidor. Konkurrenternas styrkor och svagheter kommer 
att bestämma hur reaktionen kommer att vara på strategiska utspel och hur de kommer att 
hantera oväntade händelser i sin omgivningen. De mål, antagande och strategier som 
konkurrenten har påverkar sannolikheten, tidpunkten och kraften av konkurrentens reaktioner. 
 
Genom att granska en konkurrents position med hjälp av  dom fem konkurrenskrafter kan 
man studera  en konkurrents styrkor och svagheter. De fem konkurrenskrafterna bestämmer 
tillsammans intensiteten i branschkonkurrensen och lönsamheten, och den starkaste kraften 
eller krafterna styr och blir avgörande vid utformningen av strategin. 
 
De fem konkurrenskrafterna nyetablerings hot, substitutions hot, köparens och leverantörens 
förhandlingsstyrka och konkurrens mellan existerade företag speglar det faktum att 
konkurrensen i en bransch sträcker sig långt bortom de agerande parterna.  
 
 

 
 
Figur 3. Five Forces (Källa: Michael E Porter, konkurrensstrategi 1983) 
 
Hot från potentiella etablerare: Att fler företag träder in i en bransch innebär det ofta en risk 
för det befintliga företagen. Detta medför att företagen känner ett större press att vinna 
marknadsandelar vilket i sint tur leder till att företagen hela tiden försöker förbättra sina 
produkter och/eller tjänster. Då etableringshindren är höga minskar hotet från potentiella 
etablerare. Exempel på några viktiga etableringshinder; stordriftsfördelar, 
produktdifferentiering, och kapitalbehov. 
 
Hot ifrån eventuella substitut: Företaget påverkas av kundernas tendens till att byta till 
substituerade produkter. En riklig förekomst av substitut på marknaden innebära att produkten 
i en bransch konkurreras ut eller att lönsamheten  minskar. 
 
                                                 
23 Porter M Konkurrensstrategi s .26 
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Köparens förhandlingstryka: En kund eller kundgrupp kan ha så pass mycket inflytande att de 
kan påverka konkurrenstrycket i branschen. Detta kan leda till att man får ta ut ett lägre pris 
än tidigare på sina varor/tjänster. Kunderna kan även tack vare sin position kräva högre 
kvalité på det dom köper. 
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka: En leverantör eller en leverantörsgrupp kan utnyttja sin 
position om den domineras av ett fåtal företag. Ett exempel på hur en leverantörsgrupp kan få 
en stark förhandlingsposition är om produkten har få substitut.  
 
Konkurrens bland existerande företag: Beroende på hur intensiv konkurrensen är på 
marknaden kommer det att påverka svårighetsgraden för aktörer att finna lönsamma 
positioner. Hur konkurrensläget ser ut beror på  många olika faktorer, bland annat hur 
företagen försvara sina marknadsandelar och hur de försöker expandera  Detta kan man se 
genom de strategiska insatser som företaget gör, exempel på sådana strategiska insatser är 
reklamkampanjer ökad service eller prissänkningar. 
 
3.2 Konkurrenternas reaktionsprofil24

 
Då man har tagit fram konkurrenternas framtida mål, föreställningar, aktuella strategier och 
möjligheter kan det bildas en uppfattning om hur konkurrenterna kommer att reagerar. Porter 
har tagit fram sex punkter på hur ett företag kan resonera för att få fram hur konkurrenterna 
kommer att reagera vid eventuella förändringar. 
 

1. Tillfredställelse med det aktuella läget:  Hur troligt är det att konkurrenterna kommer 
att förändra sin strategi om deras mål jämförs med det aktuella läget? 

 
2. Sannolika åtgärder: Vilka åsikter har konkurrenter om framtiden, vad tror de om sin 

styrka, vilka rivaler anses sårbara och hur bedrivs konkurrensen? 
 

3. Styrka och allvar i åtgärderna: Vad kan konkurrenter vinna genom åtgärderna? Vissa 
åtgärder kan ha mer slagkraft än andra till exempel en konkurrent inleder ett samarbeta 
men ett annat företag. 

 
4. Sårbarhet: För vilka händelser i omvärlden är konkurrenten sårbar? Vilka utspel 

påverkar konkurrentens ekonomi mer jämfört med det egna företaget?  
 

5. Provaktion: Vilka händelser hotar en konkurrens mål eller ställning så mycket att dom 
tvingas till motåtgärder? Det kan ibland vara bättre att undvika ett hot mot en 
konkurrent eftersom det kan leda till en allt för stark reaktion. 

 
6. Effektivitet i svarsåtgärder: Vilka åtgärder kan vidtas som konkurrenterna inte 

effektivt skulle kunna besvara eller överträffa? 
 
 
 
 

 
24 Porter M Konkurrensstrategi s .82 
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4. Bankmarknaden 
 
I följande kapitel ges läsaren en överblick över bank och betalningsmarknaden samt en 
presentation av dom fyra affärsbankerna. 
 
4.1 De fyra affärsbankerna  
 
Bankerna har en centralroll för samhällsekonomins funktionssätt. Tjänsterna som bankerna 
erbjuder underlättar utbytet av varor och tjänster mellan producenter och konsumenter, vilket 
leder till högre välstånd för medborgarna. Inom  många segment av bankmarknaden är 
konkurrensen intensiv, med många nya aktörer, händelserika förändringar av företagens 
marknadsandelar samt en snabb utveckling av nya produkter och affärsmetoder. Aktörerna på 
bankmarknaden kan delas in på olika sätt. Då ett sätt är att utgå associationsform som banken 
bedriver sin verksamhet i. I Sverige förekommer tre sådana modeller, bankaktiebolag, 
sparbanken och ekonomiska föreningar. 25

 
Den Svenska marknaden är en oligopol marknad vad gäller marknadskoncentrationen. 
Oligopol förekommer när det finns ett fåtal aktörer som har merparten av kunderna på 
marknaden. På oligopol marknad är lättare, än på en marknad med många aktören, att 
övervaka konkurrenterna priser och villkor. Det är även lättare att anpassa sitt eget agerade 
efter förändringar i omvärlden. 26

 
Dom fyra största börsnoterade bankerna på den svenska marknaden är idag Nordea, 
Handelsbanken, SEB och Föreningssparbanken. Dessa storbanker kallas även för 
fullsortiments- eller universal banker eftersom dom erbjuder utbud av banktjänster från 
rådgivning till inlåningskonton, värdepappershandel, förmedling av värdepappersfonder och 
pensionsförsäkringar. Tillsammans har storbankerna ca 85% av den svenska 
bankmarknaden.27  
 
Dom fyra affärsbankerna skiljer sig åt genom att dom betonar olika saker. Trenden har långa 
varit att bolagen strövar efter att bli större aktörer på marknader där dom redan är verksamma 
och dels att erbjuda större mängd olika tjänster till kunderna. Tabellen nedan rangordnar dom 
fyra affärsbankerna utifrån  Balansomslutning, börsvärde, utlåning till allmänheten och 
rörelse resultat från 2004 i miljarder kronor.28

 
 Antal Balansomslutning Börsvärde Utlåning till Rörelseresultat 
 Anställda   Allmänheten  
      
Nordea 28 929 2 484 190 1 449 20 556
SEB 18 000 1 591 86 783 9 273
Handelsbanken  9 226 1 349 116 861 13 056
Föreningssparbanken 15 150 1 020 87 694 11 912
 
Tabell 1.  Stora koncerner på den svenska finansmarknaden ( Egen bearbetning av respektive 
banks årsredovisning 2004) 
                                                 
25 Konkurrensverket, konkurrensen på bankmarknaden s. 17 
26  Sveriges riksbank, Den svenska finansmarknaden 2004 
27 Konsumentverket, betaltjänster för alla 2004  s.22 
28 Konsumentverket, betaltjänster för alla 2004  s.20 
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4.1.1 Nordea 
 
Nordea är idag Nordens största bank mätt utifrån både balansomslutning och marknadsvärde. 
Nordea bildades 1990 genom sammanslagning av den statlig ägda PK banken och 
Nordbanken. Genom fusionerna med finska Merita Bank 1998, Danska Unidanmark 2000 
samt med Norska Christiania och kredit kasse är koncernen verksam på hela den nordiska 
marknaden och även i Baltikum.29

 
Nordea har idag 1198 bankkontor runt om i Norden, och man  har ca 11 miljoner kunder. Med 
sina 4 miljoner e-kunder har man ledande position inom finansiella händelser. 
 
Nordeas mål är idag att öka avkastningen på eget kapital successivt till samma nivå som de 
bästa jämförbara bankerna, genom tillväxt i intäkter och fortsatt oförändrade kostnader och 
genom att återföra överskotts kapital till aktieägarna.  
 
I december år 2001 förvärvade Nordea postgirot. Postgirot hade redan innan förvärvet en 
ledande ställning på den svenska betalningsmarknaden. För Nordeas del förmodas det främst 
innebära tre fördelar. 
 
Eftersom Postgirot var en viktig leverantör av högkvalitativa papper och elektroniska 
betalningstjänster i Sverige, kommer Nordeas konkurrenskraft på betalningsmarknaden  i 
Sverige att förbättras. 
 
Då Postgirot ägdes av posten var de viktigaste kundgrupperna stat, kommuner och landsting. 
Nio av tio kommuner hade avtal med  Postgirot för sin betalningsförmedling och hela 95% av 
företagen och organisationerna hade en affärsrelation med postgirot. Det medför att Nordeas 
kundbas ökar med postgirots 1,3 miljoner kunder av vilka 70% inte redan var Nordea kunder. 
Detta bidrog till en ökad affärsvolym för Nordea bland annat vad gäller in- och utlåning. 
 

• Nordeas konkurrenskraft på den internationella betalningsmarknaden stärktes 30. 1 juni 
år 2002  kunde Nordea meddela att det hade fått i uppdrag att sköta alla förmedlingar 
av utlandsbetalningar som avser svenska statens valuta skuld.  

 
• Företag och föreningar som har stående överföringar mellan ett konto i Nordea och ett 

eget postgirokonto är de kunder som gynnas mest av förvärvet . De erbjuds inte bara 
smidiga lösningar på sparande och lån ur Nordeas sortiment, utan även en  räntedag 
jämfört  med standard på marknaden. Överföringarna blir också tillängliga tidigare på 
dagen. 

 
• I månadsskiftet november- december år 2002 skickades det ut informationen till alla 

företag och föreningar om fördelarna med kombinationen Postgirot och Nordea. Två 
av dessa fördelar är att som Postgiro kund i Nordea är överföringarna mellan 
postgirokonto och konto i Nordea kostnadsfria. Betalningar till och från Nordea 
konton i utlandet går idag två gånger snabbare än vad det gjorde innan förvärvet. 

 
 

 
29 Sverigesriksbank, den svenska finansmarknaden 2000  
30 http:// www.nordea.se/info/press 2005.04.01 
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I juni 2004 avyttrade Nordea 17% av innehavet i bankgirocentralen och minskar därmed sin 
ägarandel till 10 % i enlighet med villkoren som bestämts av EU – kommissionen i samband 
med Nordeas förvärv av Postgirot.31

 
I september 2004 fick Nordea pris från tidskriften the bankers för sin e-bank verksamhet. 
Motiveringen var att Nordeas e-bankstjänster är de mest använda i världen med den största 
antalet transaktioner och en stadig tillväxt i antalet e- bank kunder. Antalet kunder som 
använder Nordeas Internet tjänster överstiger 4 miljoner, 
 
4.1.2 SEB32

 
SEB  inriktar sig i huvudsak mot större företag och institutioner i Sverige samt övriga Norden.  
Koncernen har 670 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum med ca 5 miljoner kunder. 
Banken består av ett svenskt moderbolag och ett antal internationella dotterbolag. Koncernens 
mål är att vara en ledande nordeuropeisk bank. Baserat på långsiktiga kundrelationer, 
kompetens och e- teknologi.  
 
Efter att fusionen med FSB stoppades  år 2001 har SEB tvingats strama åt sina strategier . 
Framtidsutsikterna  till att bli en betydande aktör i hela Europa har idag tvingats att krympa 
till att endast inrikta sig på den nordeuropeiska marknaden. 
 
Tillsammans med Skandiabanken, Handelsbanken och Östgöta Enskilda banken erbjuder de i 
ett samarbete med bankgirocentralen e- giro. E –giro möjliggör det för kunderna att få sina 
elektroniska fakturor från anslutna företag direkt på sin Internetbank. Samma tjänst erbjuder 
Föreningssparbanken och Nordea sina kunder men under konceptet e-faktura. Idag har SEB 2 
Miljoner e-kunder. 
 
4.1.3 Handelsbanken33

 
Handelsbanken är den ledande aktören på den svenska ut – och inbetalningsmarknaden. 
Koncernen har idag 453 kontor i Norden. Utanför Norden är banken  representerad  i nära 13 
länder. Handelsbankens mål är att vara lönsammare än branschsnittet (övriga börsnoterade 
nordiska banker) år 2004 blev det 33:e året i följd  som man lyckades uppnå detta. 
 
År 2002 kunde handelsbanken meddela att de hade undertecknat ett samarbetsavtal med 
Posten gällande förmedling av elektroniska fakturor. Enligt Tibro Havas, chef för betalningar 
och Cash management på Handelsbanken, gör den här affären det ännu enklare för företag 
och privatpersoner att sköta betalningar över Internet. Det är även en möjlighet  att öka 
Bankgirots andel av betalningsmarknaden  och styra över betalningar till bankgirot istället för 
postgirot. 
 
Enligt Koncern chefen Lars O Grönstedt är stora och komplexa strukturer som uppkommit  
genom fusion och förvärv  bland banker är inte långsiktigt hållbara. Han anser inte att dessa 
strukturer leder till tillräcklig nytta för kunderna. Det är därför osannolikt att Handelsbanken 
inom den närmaste framtiden  gör fler förvärv , eller slår sig in på marknader de inte har  

 
31 Årsredovinsing Nordea 2004 
32 Årsredovining SEB 2004 
33 Årsredovisning Handelsbanken 2004 
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tidigare erfarenhet av. Man satsar mer på att expandera då man anser att detta är mer lönsamt. 
2004 öppnades ytligare 20 nya kontor, var av 5 i Storbritannien och resten i Norden. 
 
4.1.4 Föreningssparbanken (FSB)34

 
Föreningssparbankens affärsidé är att erbjuda  ett kundanpassat  lättanvänt och komplett  av 
finansiella  produkter och tjänster  som ger kunderna  ett uthålligt ekonomiskt mervärde. 
Banken ska uppfattas som det självklara  alternativet  för alla kunder , privat personer, 
lantbruk, kommuner lansting, och organisationer, Verksamhetens produkter och tjänster  
sprids via 492 bank kontor i Sverige. Föreningssparbanken  är marknadsledande inom  
sparande och placering  när det gäller  hushållning , fondsparande samt individuellt 
pensionssparande. 
 
Föreningssparbankens affärsområde Betala har en stark marknadsposition , med höga  
marknadsandelar. De starka greppet som bankerna  har om kunderna på betalningsområdet  
beror på två faktorer. De har dels ett bar grepp om kunderna genom att de använder tjänsterna  
som banken  erbjuder och dels för att bankerna är tillängliga via kontor runt om i hela landet 
som ingen nischbank eller annan storbank kan överträffa. 
 

 
34 Årsredovisning Föreningssparbanken 2004 
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4.2 Betalningsmarknaden 
 
En av de viktigaste funktionerna som bankerna tillhandahåller är att vara 
betalningsförmedlare.35 Stora summor som betalas i Sverige idag transfereras genom 
banksystem till exempel betalningar och pensioner, konsumenternas betalning av hyra, lån 
och utgifter, näringslivets  betalningar och så vidare. Bankerna  har byggt upp ett antal system 
för bankgemensamma tjänster på så sätt att en betalning kan utföra även om betalare och 
betalningsmottagare har konton i olika banker. Betydelse av sådana system ökar i takt med att 
antalet banker och postkontor minskar. Betalningar kan utföras med olika tekniker och 
bankerna har utvecklat ett antal olika betalningsfunktioner. De viktigaste av dessa är kontant 
uttag i automat, kortbetalningar och girobetalningar.36

 
 
 

 
Tabell 2. Betalningsinstrument under år 1996-2003 ( Källa: http://www.riksbank.se ) 
 
I Sverige finns det två större system för distans betalning, post och bankgiro. Girobetalningar 
är den domineranden betalningsformen och förekommer i två former, dels elektroniska 
överföringar och dels pappersbaserade överföringar. Elektroniska överföringar görs med hjälp 
av telefonbank eller Internet, medan pappersbaserade görs genom att betalaren fyller i en 
pappersblankett som sedan skickas till bankgiro, postgiro eller till en annan bank.37  År 2001 
uppskattade postgirots andel av betalningsflödet till 52% medan bankgirots svarade för 
resterande 48%.38

 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Konkurrensverket, Konkurrensen i Sverig 2004 s.310 
36 Konsumentverket, betaltjänster för alla 2004 s.22  
37 Konsumentverket, betaltjänster för alla 2004 s.22 
38 e-post kontakt BGC 2005.04.11 
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4.2.1 Bankgirot39

 
Bankgirot är ett affärsområde och en kärnverksamhet inom bankgirocentralen. Det är det enda 
girosystem i Sverige som är öppet för alla banker. Idag är 21 banker anslutna till bankgirot 
och det förmedlas över 345 miljoner betalningstransaktioner i år. Figuren visar antal 
betalningar som har utförts via bankgirot dom senaste åtta åren. 
 
Bankgirots huvuduppgift är att utveckla produkter och tjänster som gör arbetet på 
bankkontoren enklare och effektivare. Verksamheten bygger på att ett bankgironummer 
kopplas till ett konto som kunden har i banken.  
 
Ett bankkonto kan ha ett eller flera bankgironummer kopplade till sig och alla betalningar i ett 
bankgirosystem går ut och in via bankkonton. Bankgironumret är inte ett kontonummer utan 
en adress som pekar på ett bankkonto. Med hjälp av bankgironumret kan konto innehavaren 
girera pengar till andra konton. Men ett nära samarbete med bankerna utvecklar och förbättrar 
bankgirot sina befintliga produkter. 
 
2001 förberedde bankgirot ett intensiv arbete inför bildandet av svenska girot, en affär som 
aldrig blev av. Genom Nordeas uppköp av Postgirot ändrades ägarstrukturen där Nordea fick 
minska sitt aktieinnehav till 10 %. Ragnar Santensson bankgirots VD kommenterar i 
årsredovisningen Nordeas uppköp av Postgirot på följande sätt 
 
”Under året köptes postgirots bank inklusive giro verksamheten av en av BGC:s stora kunder 
och ägare Nordea. Affären innebar inga omedelbara förändringar av betalningslösningar och 
kundstöd till Nordea men som tidigare råder det konkurrens förhållande mellan de två giro 
systemet postgirot och bankgirot” 
 
4.2.2 Postgirot 
 
Postgirots affärsidé är att erbjuda betalningsförmedling samt andra tjänster som möter 
kundens behov. Postgirot fungerar delvis som Bankgirot, dock skiljer den sig på så vi att 
Postgirot erbjuder kunderna egna postkonton och vänder sig direkt till slutkunden.40 De 
faktum att mer än 90 % av företagen i Sverige har konton hos Postgirot gör att tjänsteutbudet i 
huvudsak är den samma som hos Bankgirot. Idag heter Postgirot Plusgiro och är ett  
internbanksystem inom Nordea41. 
 
Enda fram till 1994 hade Postgirot monopol på statliga betalningar men det upphörde då 
bolaget fick tillstånd att bedriva bankrörelse. Postgirots kundbas omfattade år 2002 cirka 425 
000 företag, föreningar och andra organisationer samt cirka 800 000 privat personer. Idag har 
Plusgirot cirka en miljon kunder i sin databas, fördelat på företag ,stat, kommun och offentlig 
sektor, samt privatpersoner42

 
 
 

 
39 BGC Årsredovisning 2004 
40 Konsumentverket: Betaltjänster för alla 2001 
41 http://www.plusgirot.se  2005.04.10 
42  e-post kontakt  Lotta Jansson på Plusgirot 
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5 Sammanställning av intervjusvar 
 
I följande kapitel ger vi läsaren en inblick i hur frågorna har utformats. Därefter följer 
sammanställningar av intervjuerna med Nordea, SEB, Handelsbanken, Föreningssparbanken  
och bankgirocentralen. 
 
5.1 Utformning av intervjufrågorna 
 
Utifrån de fyra komponenterna i konkurrensanalysen formulerar vi våra intervjufrågor (se 
Bilaga 1,2 och 3 ) Nordeas frågeformulär skiljer sig dock något från de övriga tre bankerna 
och Bankgirocentralen, eftersom det är Nordeas förvärv av Postgirot som påverkar 
konkurrenssituationen på bankmarknaden. Porters Konkurrensanalys utgår ifrån hur den egna 
verksamheten  uppfattar konkurrenten. Vi har däremot valt att studera både den egna 
verksamheten och deras uppfattning om konkurrenterna. 
 
I framtida mål, den första delen i konkurrensanalysen, studeras bankernas och deras 
konkurrens övergripande mål samt om det skett några förändringar efter förvärvet av 
postgirot. Delen föreställningar syftar till hur bankerna ser på den egna verksamheten och 
bransch som dom verkar i. Därefter följer aktuella strategi som bygger på den 
konkurrensstrategi som respektive bank har idag. I den här delen valde vi också att undersöka 
dom åtgärder bankerna använder för att bekämpa konkurrensen, för att på så viss få kunskap 
om varje banks tillfredställelse med sin nuvarande position på betalningsmarknaden. Vi 
avslutar intervjuerna med att studera vilka möjligheter, starka och svaga sidor uppköpet har 
medfört bankerna. 
 
Det var svårt att hitta tänkbara intervju personer som var kunniga och insatta i vårt ämne. 
Våra intervjufrågor upplevdes som känsliga och bankerna ville inte ge ut någon information. 
Därför valde vissa av respondenterna att inte svara specifikt på varje fråga utan att diskutera 
dom fyra rubrikerna övergripande. 
 
5.2 Nordea43

 
Framtida mål – Den egna verksamhetens samt konkurrenternas framtida mål 
 
Nordeas tre huvudområden är finansiering, placering och betalningar. Det banken inriktar sig 
mest på är just nu betalningsmarknaden. Enligt vår källa är Nordeas mål att utveckla 
betalningstrafiken ännu mer så att betalningar kan skötas på ett enkelt och smidigt sätt. De har 
länge haft som mål att erbjuda kunden ett bra betalningssätt, vilket inte har påverkats i någon 
större utsträckning av förvärvet av Postgirot. Inom den närmaste framtiden finns det inga 
speciella diversifieringsplaner, utan Nordea strävar efter att ytterligare förbättra de områden 
de verkar inom.  
 
Föreställningar – Om den egna verksamheten och branschen 
 
Att just Nordea fick förvärva Postgirot var för att de kunde erbjuda det högsta priset. Det är 
nöjda med förvärvet speciellt då de andra bankerna, Föreningssparbanken, Handelsbanken 
och SEB också ville ha den stora affären.  

 
43 Telefon intervju anonym 2005.05.23 

 22



Södertörns Högskola  2005-10-05 
C-uppsats Finansiering  
Åke Bertilsson   

                                                

 
Uppköpet har medfört att Nordeas position på den svenska betalningsmarknaden stärkts. Man 
tror att de andra tre affärsbankerna kommer nu att lägga ner större vikt på sina 
betalningssystem och försöka erbjuda kunden bättre och billigare betalningsalternativ än 
Nordea.  
 
Aktuell strategi – Hur verksamheten konkurrera för närvarande 
 
Den position som Nordea idag befinner sig på den svenska betalningsmarknaden är de nöjda 
med, men i framtiden hoppas man kunna bli större. De lokala kontoren har som mål att vinna 
marknadsandelar genom att skapa bra och nära relationer till kunden. 
 
Nordea upplever inte att någon av de andra tre affärsbankerna som sin största konkurrent, utan 
den största konkurrensen kommer från banker med direkt betalning, dessa betalningar sköts 
av banker utanför girosystemet.  
 
Möjligheter – Starka och svaga sidor 
 
Enligt vår källa är Nordeas styrka efter förvärvet av Postgirot att man fått en bredare kundbas 
och stärkt sin position på den svenska betalningsmarknaden.  
 
5.3 SEB44

 
Framtida mål – Den egna verksamhetens samt konkurrenternas framtida mål 
 
Nordeas uppköp av Postgirot har påverkat SEB genom att de har tagit starkare ställning för 
Bankgirot. Banken strävar idag efter att ur ett produktperspektiv hitta lösningar för Bankgirot 
delvis därför SEB är en av dom stora delägarna i Bankgirot och delvis för att de ser Bankgirot 
som det enda öppna systemet för alla banker. 
 
Nordeas förvärv av Postgirot har för SEB medfört en del hinder i banksystemet. Privatkunder 
får det besvärligare när de ska betala med Postgirots betalningskuvert och företagskunden får 
när de ska skicka betalningar genom leverantörs filer till Postgirot, eftersom dessa system inte 
fungerar längre. 
 
Föreställningar – Om den egna verksamheten och branschen  
 
SEB är nöjda med sin position på den svenska betalningsmarknaden. Idag är 
betalningsmarknaden hos SEB, så som hos dom andra bankerna i fokus, vilket är positivt på 
alla sätt. Det medför främst att takten på utveckling och förbättring ökar markant och stora 
förändringar kommer att ske i framtiden. 
 
Aktuell strategi – Hur verksamheten konkurrera för närvarande 
 
På den Svenska betalningsmarknaden upplever SEB många konkurrenter, dock utgörs den 
största konkurrensen av de stora affärsbankerna. Det pågår ett ständigt sökande efter bra 
lösningar för kunden för att på så sätt kunna slåss om företagskunder.  
 

 
44 E-post intervju  Anonym 2005.05.06 
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För att vinna marknadsandelar ser SEB till att deras kunder endast betalar via Bankgirot. 
Eventuella Postgironummer  på brevpapper ock liknade kommunikations material kommer att 
tas bort. 
 
Möjligheter – Starka och svaga sidor 
 
Enligt vår källa  kommer allt fler förändringar märkas när Postgirot som namn försvinner. 
Kunderna kommer, om det är kunder i en annan bank än Nordea, kommer att inse att dom 
befinner sig i en besvärlig situation med tillgångar i två banker. 
 
5.4 Handelsbanken45  
 
Framtida mål – Den egna verksamhetens samt konkurrenternas framtida mål.  
 
Handelsbankens framtida målsättning som delägare i Bankgiro, är att se till att alla 
Handelsbankens kunder använder Bankgirot istället för gamla Postgirot numera Plusgiro. Det 
vill säga att konkurrera ut Nordeagirot ( Postgirot ) från betalningsmarknaden. Då Nordea 
uppfattas som en av Handelsbankens huvudkonkurrenter kan man inte acceptera att deras 
kunder använder plusgirot när det går lika bra med Bankgirot.  
 
Föreställningar – Om den egna verksamheten och branschen  
 
Enligt Håkan Janson, kontorschef har inte Handelsbankens position  förändrats något, bara det 
att dom nu fokuserar mera på Bankgirot och rekommenderar sina kunder att avsluta sina 
Plusgiro sedan Nordea köpte det. Nordea såg tydligen fördelar med Postgirot eftersom dom 
bjöd högst när Postgirot var till salu. Handelsbanken vet inte vad dom har för baktankar med 
köpet. Handelsbanken anser att deras kunders lojalitet har ökat för bankgirot sedan Nordea 
köpte postgirot. 
 
”Förr tyckte man att det var statliga posten som ägde pg och konkurrerade inte med banken, 
MEN nu tycker många av våra kunder det och har därför avslutat sitt postgiro”.  
 
Anledningen till att Handelsbanken inte köpte upp Postgirot var att man inte var beredd på att 
betala så mycket som Nordea gjorde. Man såg ingen affär i det.  
 
Aktuell strategi – Hur verksamheten konkurrera för närvarande 
 
Handelsbankens största konkurrent på den Svenska betalningsmarkanden är Plusgirot. För att 
vinna konkurrens andelar uppmanar man sina kunder att avsluta sitt gamla Postgiro och byta 
helt till Bankgiro. Många av handelsbankens kunder har/ hade båda innan förvärvet. Man är 
inte nöjd med sin position på betalningsmarknaden då man vill bli bättre. 
 

 
45 E-post intervju Håkan Jansson  2004.05.11 
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Möjligheter – Starka och svaga sidor 
 
På handelsbanken anser man att Nordeas uppköp av Postgirot medfört fördelar. 
 
”våra kunder vill inte vara kunder i Nordea så av den anledningen blev det bra”.  
 
Man tycker att man stärkt sin position på betalningsmarknaden efter Nordeas uppköp. På 
längre sikt tror man att alla deras kunder och andra konkurrenter till Nordeas kunder kommer 
att använda sig av Bankgirot. Håkan Jansson syn på framtida bank - och Postgiro betalningar 
är att  dessa två kommer att slås samman, men då måste den ena parten bli mycket svagare 
och vara tvungen till samarbete, annars kommer ingen att ge sig. 
 
5.5 Föreningssparbanken46  
 
Framtida mål – Den egna verksamhetens samt konkurrenternas framtida mål.  
 
Per Mackén kontorschef i Västerås säger att föreningssparbankens framtida mål är att fortsätta 
vara en betalningsförmedling i Sverige med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Postgirot 
var tidigare ägt av staten men som numera ägs av Nordea. Föreningssparbankens avtal med 
Postgirot kommer att gå ut i år och därför tror man på föreningssparbanken att den kunder 
som har ett postgirokonto kommer att övergå till att bara använda Bankgirot. 
 
”Våra kunder i Föreningssparbanken vill ju bara vara kunder hos oss och inte hos Nordea” 
 
Per Mackén tror att konkurrenternas målsättning är att konkurrera om företagskunder. Det 
avser inte bara betalningar utan helheten så som placeringar och krediter.  
 
Föreställningar – Om den egna verksamheten och branschen  
 
Föreningssparbankens position på betalningsmarknaden efter Nordeas uppköp av Postgirot 
har vuxit kraftigt. Det har fört med sig positiva effekter då kunder i föreningssparbanken byter 
från Postgirot till Bankgirot. Man har en marknadsandel på  30 % som fortsätter att växa på 
tack vare den starka kundlojaliteten. 
 
Man anser att Nordeas svaghet efter uppköpet av Postgirot är att finansiera utvecklingen av 
Postgirot i framtiden kommer det bli ännu dyrare att ha kvar Postgirot. I och med att Nordea 
nu mera har två system för betalningar att finansiera kommer det vara svårt att finansiera 
dessa för att utveckla och bli mer effektiva. 
 
Enligt Per Mackén var det ett dåligt beslut för Sverige att Nordea köpte upp Postgirot, då 
Nordea idag är den enda banken i Europa med två system. Han menar ett man borde ha satsat 
mer på att införa ett gemensamt girosystem Svenska girot, för att det skulle vara mer effektivt 
och även billigare. 
 
 
 
 

 
46 Telefon intervju Per Mackén 2004.05.13 
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Aktuell strategi – Hur verksamheten konkurrera för närvarande 
 
Föreningssparbankens strategi är att få delkunder ska bli helkunder. Dom största 
konkurrenterna idag är de tre stora affärsbankerna Nordea, SEB och Handelsbanken. 
På Föreningssparbanken har man ingen särskild konkurrensstrategi, förutom att alltid finnas 
tillängliga för kunden. Man är nöjd med sin nuvarande position på marknaden men man 
strävar för att bli ännu större. Anledningen till att Föreningssparbanken inte köpte upp 
Postgirot berodde dels på priset var för högt (Postgirot var värderat till drygt 4 milliarder) och 
dels för att man inte var intresserad av ett Postgiro.  
 
Möjligheter – Starka och svaga sidor 
 
Föreningssparbanken har påverkats positivt av förvärvet, dom har fått nya kunder till sig som 
inte vill ingå i Nordea genom användning av Postgirot. 
 
Den framtida efterfrågan på bankgirobetalningar kommer att fortsätta att öka. Det garanterar 
att bankerna kan fortsätta erbjuda marknaden smidiga ock kostnadseffektiva lösningar med 
hög kvalité. 
 
5.6 Bankgirocentralen.47

 
Framtida mål – Den egna verksamhetens samt konkurrenternas framtida mål.  
 
Målsättningen med Bankgirosystemet är att få större volymer (elektroniska betalningar i 
första hand) och på det sättet kunna sänka transaktionskostnaderna. 
BGC som företag har som målsättning att, förutom ovanstående, ska företaget bredda sig 
inom områden som ligger nära Bankgirosystemet eller är starkt förknippade med säkra 
transaktioner.  
 
BGC framtida mål har inte  förändrats sedan Nordea köpte upp Postgirot men vissa planer har  
delvis ändrats när BGC inte fick bilda Svenska Girot (sammanslagning av Postgirot och 
Bankgirot). Då intensifierades arbetet med att bredda företagets produktutbud. 
BGC jobbar idag mer och mer inom områdena PKI (e-legitimation produceras hos BGC), 
elektroniska fakturor.  
 
BGC har ingen inblick i Postgirot  men deras bedömning är att de inte kommer att satsa på så 
många av Postgirots gamla produkter.  Lars-Åke Edenfäldt  säger att ”De kommer nog 
troligen enbart att på sikt behålla FS (skicka betalningar elektroniskt) samt IS (så kallade 
OCR betalningar). Nordea kommer att verka för att kunderna knyts nära dom genom Postgirot 
produkterna. Om kunderna använder ”gamla Postgiro produkter” har de mycket svårt att byta 
bank Enda undantaget är väl Autogiro där de offentligt sagt att de ska lägga ned sin Postgiro 
variant och de säljer Bankgirots Autogiro för fullt”. 
 
 
 
 
 

 
47 E-post intevju Lars-Åke Edenfäldt 
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Föreställningar – Om den egna verksamheten och branschen  
 
BGC:s position har stärkts markant sedan Nordeas uppköp, marknadsandelarna har stigit 
markant. Lars-Åke Edenfäldt menar att ”eftersom Riksbanken INTE klassar Postgirot som ett 
Girosystem (meddelande från Riksbanken 2002) utan som ett bankinternt system. Räknas inte 
deras transaktioner offentligt, man skulle kunna säga att vi har 100% av Giromarknaden 
eftersom vi är enda aktör. Men vi har naturligtvis gjort egna bedömningar sedan 2002. Vi har 
idag minst 50% av marknaden (38% 2000) och en tillväxt på 10-30% inom de elektroniska 
produkterna, totalt har vi ökat våra transaktioner med 8% i snitt sedan 2002. Vår bedömning 
är att Postgirot har minskat sina transaktioner med minst lika mycket som vår ökning”  
 
Nordeas styrka är att de har många kunder som egentligen är kund i en annan bank. Dessa kan 
de bearbeta för att göra till helkunder i Nordea. Svagheten de har är att de förlorar kunder 
konstant eftersom de inte kan visa att Postgirot transaktioner blir bättre / billigare för kunden. 
Kunderna eftersträvar också i en större grad ett ”bankoberoende”, väljer kunden Bankgirot 
kan kunden alltid byta bank (till vilken som helst), väljer kunden Postgirot så ”är man fast” på 
sätt och vis. 
 
BGC konkurrenter är Bankerna och deras egna interna system (inte bara Nordea har egna 
system). Man jobbar mycket med nyutveckling för att göra produkterna mer 
”strömlinjeformade” och billiga. För nuvarande är man inte nöjd med sin marknadsposition 
man vill gärna bli större. 
 
Möjligheter – Starka och svaga sidor 
 
Köpet har visat sig vara en möjlighet snarare än hot för BGC. Andra faktorer som man tittar 
på idag utifrån ”hot” är utveckling inom EU, där drivs olika betalningsfrågor som kommer att 
påverka BGC förr eller senare. Deras position har förändrats positivt efter köpet och 
utvecklingen på betalningsmarknaden kommer att fortsätta som den gjort de senaste åren. 
Bankgirocentralen ökar Postgirot minskar, dessutom har Nordea förlorat rätten till namnet 
Postgirot, det heter numera Plusgirot även om allmänheten kommer säga Postgirot några år 
till så kommer namnet och därmed företeelsen att försvinna sakta men säkert. 
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6. Bankernas reaktionsprofil 
 
Konkurrenternas reaktionsprofil är vår utgångspunkt för sammanställning av primär- och 
sekundär data. Vi har valt att använda tre av sex komponenter, tillfredsställelse med det 
aktuella läget, sannolika åtgärder samt styrka och allvar i åtgärderna. Det är de komponenter 
vi anser är mest relevanta för uppsatsen och som vi har fått svar på genom intervjuerna. I det 
är kapitlet förekommer inte våra egna åsikter utan endast den insamlade informationen i 
kapitel  4 ”bankmarknaden och kapitel 5 ”sammanställning av intervjuerna” 
 
6.1 Tillfredsställelse med det aktuella läget 
 
De fyra affärsbankernas framtida mål är att vara ledanden på betalningsmarknaden genom att 
erbjuda kunden okomplicerade och kostnadseffektiva betalningar med hög kvalité. Nordeas 
förvärv av Postgirot har inte haft en större påverkan på bankernas framtida mål, dock har det 
intensifierats målen efter Nordeas uppköp av Postgirot. 
 
Efter uppköpet har de övriga bankerna Föreningssparbanken, Handelsbanken och SEB inlett 
ett samarbeta för att stärka Bankgirots position på marknaden, detta för att inte låta Nordea ta 
över betalningsmarknaden. Nordeas strategi för att få kunder att använda Postgirot har blivit 
att man gör det komplicerat för sina kunder att använda Bankgirot och gynnar allt mer 
Postgirot. De övriga Bankerna kontrar med att uppmana sina kunder, främst företagskunder, 
att avsluta sina Postgirokonton och att endast använda Bankgiro. Det kommer i sin tur att 
medföra att företagsbetalningar kommer att öka betydligt mer än vad bankerna tidigare 
långsiktigt beräknat. Bankgirocentralen hjälper dessutom bankerna med att stärka sin kunskap 
om betalningar ytterligare. 
 
Enligt alla bankerna är de tillfredställda med den position som de idag har på den svenska 
betalningsmarknaden dock finns viljan att bli mer kostnadseffektiv och att utöka sina 
marknadsandelar. Genom bearbetningar av de lokala marknaderna vill Nordea vinna 
marknadsandelar genom att skapa bra relationer till kunden.  Även Föreningssparbanken 
fokuserar på den lokala marknaden genom att få delkunder, dvs. kunder som har både ett 
postgirokonto ock bankgirokonto, att bli helkunder. Handelsbanken fortsätter att uppmana 
sina kunder att avsluta sina postgirokonton och att endast använda sig av bankgirot. SEB har 
däremot en annorlunda strategi för att vinna marknadsandelar. Man strävar efter att ur ett 
produktperspektiv hitta effektiva betalningslösningar för Bankgirot, då det är det enda öppna 
systemet för alla banker.  
  
6.2 Sannolika åtgärder 
 
De kunder som gynnats mest av förvärvet var företag och föreningar som har stående 
överföringar mellan konton i Nordea och Postgirot. Från och med slutet av 2002 blev det för 
dessa kunder kostnadsfritt att föra över pengar mellan ett Postgirokonto och Nordeakonto. 
Dessa kunder gynnades även genom att de tjänade en räntedag jämfört med vad de andra 
bankerna kan erbjuda. Betalningarna till och från Nordeakonton utomlands går idag 2 ggr 
snabbare än vad det gjorde år 2002. 
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Konkurrensen om företagskunderna kommer att vara centralt för alla de fyra bankerna inte 
bara på betalningsmarknaden utan även på hela bankområdet. Nordeas förvärv av Postgirot 
gav dem tre viktiga fördelar i utgångsläget. 
 

• De stärkte sin konkurrenskraft på betalningsmarknaden 
• Nordea fick en större kundkrets i Sverige 
• Man fick en starkare position på den internationella betalningsmarknaden. 

 
 
Idag har Nordea kontroll över Post- och en viss del över Bankgirot vilket ger dem en stor 
inflytande över den svenska betalningsmarknaden. Nordea har möjlighet att erbjuda sina 
kunder ett eget betalningssystem och till en viss grad även delta i utvecklingen av 
girosystemen. För att behålla sin position på betalningsmarknaden måste man hålla sig 
uppdaterad om händelser och man måste kunna agera snabbt vid förändringar på marknaden. 
 
Efter förvärvet 2001 bestämde man att 2004 skulle Postgirot som namn att upphöra och idag 
kallas Postgirot numer för Plusgirot. De övriga bankerna menar då namnet Postgirot upphör 
kommer allt fler kunder att upptäcka att inte längre är kunder i Postgirot utan Nordea. Enligt 
de andra bankerna kommer detta att medföra att kunderna inte kommer att vilja ha kvar sina 
gamla postgirokonton, utan att de kommer att välja Bankgirot. För Föreningssparbanken har 
det inneburit en fördel då allt fler kunder som inte vill ingå i Nordea för att använda Postgirot. 
Föreningssparbanken satsar idag på att påskynda processen att övergå från pappersbetalningar 
till elektroniska betalningar. För SEB gäller att vinna över så många företagskunder som 
möjligt genom ett ständigt sökande efter bra lösningar på den svenska betalningsmarknaden. 
Handelsbankens accepterar inte att deras kunder är så kallade delkunder dvs att ha både ett 
post- och bankgirokonto. Då man är kund i Handelsbanken får man endast ha ett 
bankgirokonto. 
 
Betalningsmarknaden står idag i fokus för alla de fyra bankerna. För framtiden innebär detta 
positiva effekter då utveckling och förbättring kommer att öka i en högre takt. Även 
efterfrågan på post- och bankgirobetalningar kommer att öka då dessa är det är de mest 
ekonomiska lösningen för både kunder och banker. Det som kommer att påverka valet av 
betalningsform är om priset på betalningar kommer att förändras avsevärt för någon av 
parterna. En annan faktor som kan komma att påverka valet av betalningsform är hur smidig 
tjänsten är att använda. De elektroniska betalningstjänsterna kommer i allt större utsträckning 
att öka, dock främst inom bankgirot. Det beror på att bankgirot idag har en större andel av 
giromarknaden än postgirot när det gäller elektroniska betalnings betalningar. 
 
6.3 Styrka och allvar i åtgärderna 
 
Nordea har blivit mer slagkraftig efter förvärvet av Postgirot, men det har även medfört ett 
splittrat utbud av tjänster till deras kunder. De tre övriga bankerna, Föreningssparbanken, 
Handelsbanken och SEB drar fördel av detta och uppmanar sina kunder att endast använda 
bankgirosystemet. De övriga bankerna menar att förvärvet i helhet har medfört nya kunder 
som inte vill ingå i Nordea genom användning av postgirot. 
 
När nu Nordea fått en allt större kundkrets och blivit mer slagkraftig på den svenska 
betalningsmarknaden är det viktigt för de övriga bankerna att vidtag konkurrensåtgärder som 
gör dem starka på betalningsmarknaden. 
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7. Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till samt ger förslag till fortsatta 
studier. 
 
7.1 Slutsats 
 
I slutet av 2001 fick Nordea tillåtelse att köpa upp Postgirot. Vi har valt att med den här 
uppsatsen belysa konkurrenssituationen. Med Nordea som ägare av Postgirot och delägare av 
Bankgirot har vi undersökt hur detta har påverkat de övriga affärsbankerna, 
Föreningssparbanken, Handelsbanken och SEB. Det har varit svårt att se några drastiska 
förändringar då ämnet som behandlas inte ligger så långt tillbaka i tiden. En annan svårighet 
vi stött på var att finna lämpliga intervjupersoner och att få svar på våra frågor. Vi har trots 
detta kommit fram till ett antal faktorer som vi anser har påverkat konkurrenssituationen på 
bankmarknaden med hjälp av studier och intervjuer från respektive bank. 
 
En av faktorerna är förändringen av Nordeas position på betalningsmarknaden, Nordea har 
blivit en starkare aktör på den svenska betalningsmarkanden. I dagens läge har man kontroll 
över både Postgirot och en viss del av Bankgirot. Då man på Nordea såg möjligheterna med 
att bearbeta in gamla Postgirokunder erbjöd man dessa kunder i ett tidigt skede smidiga och 
kostnadseffektiva lösningar. Det blev på så sätt lättare och billigare för kunder att stanna kvar 
i Nordea än att byta till en annan bank. Att Nordea har insyn i båda betalningssystem har 
medföret en nackdel för deras del. Deras utbud av tjänster kan upplevas som komplicerade 
och splittrade för kunder då de erbjuder både Postgirots och Bankgiros tjänster. 
 
En fördel för Nordea nu när de har insyn i båda betalningssystemen, anser vi vara att de på ett 
lättare och smidigare sätt kan följa systemutvecklingen. De kan utnyttja sin roll och styra över 
sina kunder till postgirot genom att göra så lite som möjligt för Bankgirot. De övriga 
affärsbankerna, Föreningssparbanken, Handelsbanken och SEB måste därför gemensamt 
utveckla betalningslösningar som gynnar kunderna och Bankgirot. 
 
På den svenska betalningsmarknaden är det största konkurrens hotet om två av de fyra 
affärsbankerna skulle gå ihop för att bilda en bank, som Föreningssparbanken och SEB hade 
avsikt att göra. Om detta skulle hända skulle det vara vi kunder som drabbats hårdast. Priserna 
skulle öka markant, med sämre produktionsutveckling och de andra bankerna skulle ha svårt 
att  hävda sig på marknaden. Vi tror dock att risken för en sådan fusion är liten.  
 
Att Nordea idag äger Postgirot har påverkat de övriga bankerna genom att de måste se över 
betalningsmarknaden och arbeta mer tillsammans för att inte låta Nordea ta över. De kan 
gemensamt styra betalningsströmmarna från Postgirot och uppmana kunder att byta 
girosystem och att endast använda Bankgirot. Det kan däremot uppstå problem om att 
företagskunder byter till  ett och samma betalningssystem , antigen post- eller bankgiro. Vad 
händer då med deras kunder som använder ett anat system? Hur villiga är de att byta till ett 
helt nytt betalningssystem? Innebär det att de måste byta bank? Det framgår klart av de tre 
övrig affärsbankerna att man konkurrerar hårt om företagskunder. Vi har dock i denna 
undersökning inte tagit hänsyn till bankernas kunder vare sig företags- eller privatkunder. 
Men vi tror att övergången från att använda ett betalningssystem till att övergå till ett helt 
annat kommer att vara en lång process.  
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Det är viktigt att bankerna idag och i framtiden kan utvecklas och erbjuda egna system för att 
locka kunderna till just deras bank och på så sätt kunna bygga en långsiktig relation med dem. 
Det är kundernas val av girosystem och bankernas den tid det tar för bankerna att genomföra 
betalningar som bestämmer marknadspriset. Bankerna ska därför försöka att inte hålla så höga 
priser samt att erbjuda korta betalningstider. Från och med år 2002 erbjöd Nordea sina kunder 
kostnadsfria överföringar mellan ett Postgirokonto och ett Nordea konton. Dessutom har man 
förbättrat överföringen av utlandsbetalningarna det går idag två gånger snabbare än 2001. 
 
Vi tror att e-betalning kommer att ta över betalningssystemet, e-giro och e-fakturor kommer  
bli allt vanligare. Allt fler företag kommer att ansluta sig till något av systemen och styra 
kunder att betala elektroniskt. Vi tror att allt eftersom fler kommer att övergå till att e-
betalningar så kommer priset på pappersbaserade betalningar kommer att öka såpass mycket 
att det kommer inte att löna sig för kunder att använda denna tjänst någon mer. 
 
Efter förvärvet hade man bestämt att år 2004 skulle namnet Postgiro att upphöra.  När man i 
början av 2005 ändrade namn från Postgirot till Plusgirot tror vi att många kunder kommer att 
vakna till och upptäcka att de inte länge är kunder i Postgirot. Vi tror att många kommer att 
uppleva situationen som rörig då de har sina tillgångar i olika banker, vi tror att resultatet 
kommer att bli att man flyttar allt till en och samma bank. Det var smart av Nordea att inte 
döpa Postgirot till Nordea, vi tror att man hade förlorat fler kunder då. Många kunder kanske 
inte tänker så långt som att de nu är kunder hos Nordea, vissa kunder kanske bara ser det som 
att Postgirot ändrat namn till Plusgirot. 
 
7.2 Förslag till fortsatts studier 
 
Det finns ett antal några intressanta problem som är kopplade till vår studie. Här följer några 
problem som vi anser skulle vara intressanta att undersöka. 
 

- Hur påverkades bankernas företagskunder av Nordeas förvärv av Postgirot?  
 
- Gjorde Nordea rätt i att ändra namn till plusgirot eller borde man ha kvar det gamla 

namnet Postgirot? Har de haft någon betydelse vad gäller kundlojaliteten? 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor Föreningssparbanken, Handelsbanken och SEB 
 
Framtida mål – den egna verksamheten samt konkurrenternas framtida mål 
 
Vilken är den övergripande framtida målsättningen för Bankgirot? 
Har Era framtida mål förändrats sedan Nordea köpte upp Postgirot? Hur i så fall? 
Vilka är Era diversifieringsplaner? Planerar ni att diversifiera inom andra områden, som 
kräver kapital?_ 
Har Ni någon kännedom om de andra konkurrenternas (SEB, Handelsbanken, 
Föreningssparbanken och Nordea) framtida målsättning för betalningsförmedling på den 
svenska betalningsmarknaden med avseende på lönsamhet och marknadsandelar? Hur 
kommer Nordea att agera i framtiden?_ 
 
Föreställningar – Om den egna verksamheten och branschen 
 
Vad tror ni om Er position på betalningsmarknaden efter Nordeas uppköp av Postgirot? 
Hur ser Ni på Er nuvarande position på marknaden rörande betalningsförmedling? Hur stor 
marknadsandel anser Ni Er ha på den svenska betalningsmarknaden? 
Vad anser Ni är Nordeas styrka och svaghet efter uppköpet av Postgirot? 
Vilken uppfattning har Ni angående Era kunders lojalitet vad gäller girobetalningar på 
Bankeller 
Postgirot? På vilket vis skiljer den sig mellan olika kundsegment (företag/privat kunder)? 
Varför köpte inte just Ni Postgirot? 
 
Aktuell strategi – Hur verksamheten konkurrera för närvarande 
 
Vad är Er aktuella konkurrensstrategi? 
Vem är Er största konkurrent på den svenska betalningsmarknaden? 
Vilka återgärder använder Ni för att vinna marknadsandelar på betalningsmarknaden? Vad 
gör Ni för att bekämpa konkurrenten? 
Är ni nöjda med Er nuvarande position på marknaden för betalningsförmedling? 
 
Möjligheter – Starka och svaga sidor 
 
Är Nordeas uppköp av Postgirot ett hot eller en möjlighet för Er framtid? Finns det andra 
större problem eller faktorer i allmänhet som har påverkats efter köpet? På vilket sätt i så fall? 
Hur har Er styrka och svaghet förändrats efter uppköpet av Postgirot? 
Hur ser Ni på den framtida efterfrågan på bank- och postgirobetalningar? 
Kommer Ni inom den närmaste framtiden att erbjuda Era kunder alternativa lösningar istället 
för bank- eller postgiro? 
Vad tror Ni händer i framtiden mellan Postgirots och Bankgirots betalningssystem? 
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BILAGA 2 
 
Intervjufrågor Nordea 
 
Framtida mål – den egna verksamheten samt konkurrenternas framtida mål 
 
Vilken är den övergripande framtida målsättningen för Postgirot? 
Vilka är Nordeas diversifieringsplaner? Planerar ni att diversifiera inom andra områden, som 
kräver kapital? 
Hur har Nordeas mål förändrats efter köpet? 
Har Ni någon kännedom om Era konkurrenters, så som Föreningssparbanken, Handelsbanken 
och SEB, framtida målsättning för betalningsförmedling på den svenska betalningsmarknaden 
med avseende på lönsamhet och marknadsandelar? Hur kommer de att agera i framtiden? 
 
Föreställningar – Om den egna verksamheten och branschen 
 
Har Er position på betalningsmarknaden stärkts eller försvagats efter uppköpet av Postgirot? 
Hur ser Ni på Er nuvarande position på marknaden rörande betalningsförmedling? Hur stor 
marknadsandel anser Ni Er ha på den svenska betalningsmarknaden? 
Varför köpte just Ni Postgirot? 
Vad anser Ni vara Nordeas styrka och svaghet efter uppköpet av Postgirot? 
Hur anser Ni att Era konkurrenter har reagerat på uppköpet av Postgirot? 
Vilken uppfattning har Ni angående Era kunders lojalitet vad gäller girobetalningar på 
Bankeller 
Postgirot? På vilket vis skiljer den sig mellan olika kundsegment (företag/privat kunder) 
 
Aktuell strategi – Hur verksamheten konkurrera för närvarande 
 
Vad är Er aktuella konkurrensstrategi? 
Vem upplever Nordea idag som sin största konkurrent på den svenska betalningsmarknaden? 
Hur går Ni tillväga för att vinna marknadsandelar? 
Är ni nöjda med Er nuvarande position på marknaden för betalningsförmedling? 
 
Möjligheter – Starka och svaga sidor 
 
Hur har Er styrka och svaghet förändrats efter uppköpet av Postgirot? 
Hur ser Ni på den framtida efterfrågan på bank- och postgirobetalningar? 
Kommer Ni inom den närmaste framtiden att erbjuda Era kunder alternativa lösningar istället 
för bank- eller postgiro? 
Vad tror Ni händer i framtiden mellan Postgirots och Bankgirots betalningssystem? 
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BILAGA 3 
 
Intervjufrågor Bankgirocentralen 
 
Framtida mål – den egna verksamheten samt konkurrenternas framtida mål 
 
Vilken är den övergripande framtida målsättningen för Bankgirot? 
Har Era framtida mål förändrats sedan Nordea köpte upp Postgirot? Hur i så fall? 
Vilka är Era diversifieringsplaner? Planerar ni att diversifiera inom andra områden, som 
kräver kapital? 
Har Ni någon kännedom om den andra konkurrentens (Postgirot) framtida målsättning för 
betalningsförmedling på den svenska betalningsmarknaden med avseende på lönsamhet och 
marknadsandelar? Hur kommer Nordea att agera i framtiden 
 
Föreställningar – Om den egna verksamheten och branschen 
 
Vad tror ni om Er position på betalningsmarknaden efter Nordeas uppköp av Postgirot? 
Hur ser Ni på Er nuvarande position på marknaden rörande betalningsförmedling? Hur stor 
marknadsandel anser Ni Er ha på den svenska betalningsmarknaden? 
Vad anser Ni är Nordeas styrka och svaghet efter uppköpet av Postgirot? 
 
Aktuell strategi – Hur verksamheten konkurrera för närvarande 
 
Vad är Er aktuella konkurrensstrategi? 
Vem är Er största konkurrent på den svenska betalningsmarknaden? 
Vilka återgärder använder Ni för att vinna marknadsandelar på betalningsmarknaden? Vad 
gör Ni för att bekämpa konkurrenten? 
Är ni nöjda med Er nuvarande position på marknaden för betalningsförmedling? 
 
Möjligheter – Starka och svaga sidor 
 
Är Nordeas uppköp av Postgirot ett hot eller en möjlighet för Er framtid? Finns det andra 
större problem eller faktorer i allmänhet som har påverkats efter köpet? På vilket sätt i så fall? 
Hur har Er styrka och svaghet förändrats efter uppköpet av Postgirot? 
Hur ser Ni på den framtida efterfrågan på bank- och postgirobetalningar? 
Vad tror Ni händer i framtiden mellan Postgirots och Bankgirots betalningssystem? 
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