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Förord  
 

Tanken till studiens frågeställning uppstod i samband med en föreläsning i finansiering under 

andra året på vår utbildning. Vi fick förklarat för oss Sveriges storbankers särställning i det svenska 

finansiella systemet, vilket även verkade vara deras Akilleshäl då deras ställning gjorde dem 

känsliga för störningar.  Frågan som uppstod då var; vad händer med storbankerna om hushållen 

flyttar sitt kapital till den bank som erbjuder den bästa ränta? Med Internet går det både enkelt att 

ta reda på vilken bank som har bäst erbjudande, och enkelt att snabbt flytta sitt kapital. Det var en 

bra startpunkt för att leda in oss på Internetbanker specifikt för att sedan hamna i ett snår av PPI-

banker och banktermer. Vi vill därför tacka vår handledare Maria Smolander för hennes tilltro till 

oss och vårt arbete. Hon har givit oss fria tyglar till att utforska ämnet och samtidigt givit bra kritik 

för att få oss att hålla en tydlig röd tråd inom ett såpass brett ämne som banksektorn innefattar. 

 

Därefter vill vi tacka varandra för ett fint samarbete och god sämja trots att uppsatsskrivandet gått 

i sann Van De Ven anda med flera parallella processer som både lett framåt och bakåt i arbetet. 

Från att studien varit kristallklar med en tydlig struktur till att bli ett nystan av ord innan det blev 

den uppsats den är idag. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära, samt opponentgrupp.  De har (ofrivilligt) fått 

lära sig allt om uppsatsskrivning och banker, speciellt PPI-banker. Tack för tålamod och peppande 

hejarrop i uppsatsens slutskede!  

 

Till Marcus, Jenny och Sofie, som i olika skeden och konstellationer varit vapendragare i alla olika 

uppsatsskrivanden under två och ett halvt år – I’m a survivor, Destinys Child 

 

 

Emil och Stephanie  
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Abstract  
 

In recent years Pure Play Internet-banking as a strategy has become increasingly competitive 

towards traditional benchmark banks.  At the same time a Swedish bank released a report where 

they were concerned about the traditional benchmark banks in Sweden losing capital on the deposit 

market.  

 

The problem is that PPI-banks with their strategy - lower costs and favorable interest rates - can 

grow rapidly on the deposits market. This results in liquidity surpluses which have to be invested 

to cover the increased capital cost from increased deposits.  

 

At first, this essay aims to study if PPI-strategy leads to better performance than traditional banks 

with physical branches, seen to ROE and ROA. This essay will also study if the Pure Play Internet-

banks (PPI-banks) in Sweden are increasing their market shares on the deposits market and if their 

favorable interest rates are the cause.  At last, this essay will discuss what risks the PPI-banks can 

pose to the Sweden’s financial stability.  

 

The results shows that PPI-banks in Sweden did increase their market shares on the deposit market 

between 2007 and 2013, but it was not because of their favorable interest rates as proposed by 

researchers within the field (DeYoung 2005; Arnold & Van Ewijk 2011). Further they performed 

better than benchmark banks, seen to ROE and ROA, but there were some differences in the 

strategies between the banks.  

 

This study concludes that PPI-banks in Sweden did not perform better because of the PPI-strategy 

but because of their different strategies and investing activities.   

 

 

Keywords; Internet banking, bank profitability, Pure Play Internet 
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Sammanfattning 
 

Titel:  Svenska renodlade Internetbanker i det finansiella systemet  

 

Författare:  Emil Huang och Stephanie Montgomery 

 

Handledare:  Maria Smolander 

 

Ämne   Företagsekonomi - Kandidatuppsats inom finansiering 

 

Syfte:  Att undersöka svenska renodlade Internetbanker - “PPI-banker”, och utefter 

deras strategi studera deras lönsamhet samt om de utgör risker för den finansiella 

stabiliteten. 

 

Teori: Tidigare forskning kring PPI-banker har påvisat varierande resultat och fokus har 

skiftat från PPI-bankernas prestation till deras påverkan på den finansiella 

stabiliteten. Det teoretiska perspektivet vidgas med traditionella teorier kring 

bankers strategier och risker. Riskerna som behandlas är främst likviditetsrisk samt 

risker för stabiliteten i det finansiella systemet.  

 

Metod:  Studien har genom blandad strategi, med kvantitativ metod för datainsamling och 

en kvalitativ analys studerat svenska PPI-banker. PPI-bankerna har jämförts mellan 

varandra men även som grupp mot de fyra svenska storbankerna för att studera 

strategi och prestation på marknaden. Med hjälp av teori gällande strategier, 

traditionell bankteori och tidigare forskning inom PPI-banker har en jämförande 

studie med en tvärsnittsdesign genomförts.  

 

Empiri:  Resultatet visade att de svenska PPI-bankerna var lönsammare än de svenska 

storbankerna mellan år 2007 och 2014 men att PPI-bankerna uppvisade stora 

skillnader sinsemellan sett till deras strategier. 

 

Slutsats:  PPI-bankerna tar kapital från storbankerna, men det beror inte på att de erbjuder en 

mer förmånlig ränta än storbankerna. De investerar inte i riskfyllda investeringar 

då vissa av PPI-bankerna i stället bedriver företagsfinansiering genom bland annat 

leasing och factoring. Det konstaterades även att PPI-strategin inte ansågs lämplig 

för de svenska Internetbankerna. 

 

 

Nyckelord; Internetbanker, Bankers lönsamhet, Pure Play Internet 
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Begreppsdefinition 
 

För att underlätta för läsaren presenteras de mest förekommande begreppen i studien kortfattat, 

längre beskrivning återfinns i den löpande texten. 

 

Brick-and-mortar 

 

Traditionella banker som enbart har kontor för att möta kunder, de erbjuder inte Internettjänster. 

 

Click-and-mortar 

 

Traditionella banker som utökat sin kommunikation till att även möta kunderna via 

Internettjänster. I studien motsvarar de svenska storbankerna ”click-and-mortar” banker. 

 

Brick-and-click 

 

När de talas om bankerna som är brick-and-mortar och click-and-mortar som en grupp.  

 

Pure Play Internet 

 

Pure Play kommer från att ett företag endast riktar in sig på en produkt eller en industri. Företag 

med Pure Play Internet företag finns enbart finns representerade på Internet för sina kunder, kontor 

och visningslokaler kan finnas tillgängliga för kunder men inte för dagliga besök av kunderna. 

 

Pure Play Internet Bank 

 

I studien definieras PPI-bank på den svenska marknaden utefter kriterierna att bankens främsta 

kontakt med kunderna sker via Internet eller telefon samt att de erbjuder både in- och utlåning 

inom banken till privatpersoner. PPI-banken har färre än fem fysiska kontor, vilka inte är 

tillgängliga för dagliga bankärenden och besök av kunderna.  
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1. Inledning 
 

Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning om hur Sveriges banker har utvecklats från att enbart 

haft bankkontor till att även finnas på Internet. Därefter diskuteras känsligheten i Sveriges 

finansiella system med fokus på de traditionella storbankerna och konkurrenters påverkan. 

1.1. Bakgrund 
 

Från bankernas genombrott under 1800-talet fram till i slutet av 1900-talet har bankerna varit 

“brick-and-mortar”-banker där kontakt med kunden har skett via bankkontor. Kunderna har 

kommit till banken för att uträtta sina ärenden, och en personlig kontakt med kunderna har varit 

en stor del av arbetet för bankerna. Detta då den personliga relationen är en viktig aspekt för att 

minska informationsasymmetrin och transaktionskostnaderna för bankerna (Larsson 2014, s. 40-

48, 91). Genom att träffa kunderna kan banken på ett enkelt sätt få den information som behövs 

för att avväga kundens risknivå som låntagare och minska risken för ett oönskat urval (Heffernan 

1996, s. 18, 22). 

 

Banker generellt står för majoriteten av den finansieringen som sker via lån. De erbjuder dessutom 

privatpersoner och företag säkra betalningstjänster och en relativt riskfri avkastning på inlånat 

kapital. Då banker är en speciell aktör med viktiga funktioner för ekonomin som helhet behöver 

de skydda sig mot systematiska risker (Herring & Santomero, 1997), som exempelvis 

likviditetsrisker och kreditrisker.  

 

Bankernas roll som förmedlare av likvida medel handlar enligt Diamond and Dybvig (1983) om 

en balans mellan in- och utlåning och i tidsskillnader mellan kundernas insättningar och uttag. En 

kund sätter in pengar på banken i utbyte mot ränta, och banken kan låna ut de pengarna till en 

annan kund och få ränta som ersättning. Om det finns en obalans hos en bank mellan kunder som 

vill sätta in pengar och kunder som vill ta ut pengar, kan banken parera obalansen genom lån från 

en annan bank.  

 

I takt med utvecklingen och innovationer inom banksektorn har branschen förändrats successivt, 

både gällande marknaden för konkurrens men även för hur bankernas utformning och 

tjänsteerbjudanden ser ut till kunderna. Internet har varit en drivande innovationsfaktor och har 

förändrat bankerna att övergå från ”brick-and-mortar” till att bli “click-and-mortar” (DeYoung 

2005). Bankerna erbjuder både det traditionella bankkontoret för sina kunder men även att deras 

tjänster går att nå via deras Internetkontor. När de svenska bankerna år 1996 introducerade 

Internetlösningar av sina tjänster blev det direkt populärt bland kunderna. Tillgänglighet, överblick 

och kontroll var främsta orsakerna till populariteten (Sandén 2006). 

 

Sedan dess har utvecklingen för bankerna fortsatt ytterligare och marknaden erbjuds nu även 

renodlade Internetbanker; PPI-banker (Pure Play Internet Banks). Deras affärsmodell bygger på 

att utesluta de fysiska kontoren som distributionskanal (DeYoung 2005). All kontakt med 

kunderna sker främst via bankernas hemsidor eller via telefon, och ska tillfredsställa behoven på 

liknande sätt som ett fysiskt kontor. Detta ska innebära lägre fasta kostnader som blir till fördelar 

för både PPI-bankerna och kunderna. Kunden utför större delen av arbetet själv vilket bidrar till 

kostnadsminskning för banken som i sin tur leder till lägre avgifter för kunden. Med Internets 
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räckvidd och lägre kostnader kan då PPI-bankerna nå fler kunder och växa snabbare än en bank 

med fysiska kontor. 

 

1.2. Problemdiskussion 
 

Finansinspektionen förklarar i sin finansiella rapport (juni 2014) storbankernas särställning i 

Sveriges finansiella system genom deras storlek inom den finansiella sektorn. De har dels en stor 

internationell ställning, samt att de även står för närmare tre fjärdedelar av utlåningen till 

privatpersoner och företag i Sverige. Genom storbankernas illikvida tillgångssida och kortfristiga 

skuldsida är de känsliga för störningar (ibid s. 15). Om exempelvis bankerna misstros av 

kunderna kan de få finansiella problem i form av att kunderna lämnar dem, och om bankerna får 

problem uppstår ofta spridningseffekter inom den sammansättning som den svenska finansiella 

marknaden har.  Ett exempel på störning finns från den 28 april 2015 då det rapporterades att 

Swedbank hade ett minskat resultat till följd av minskad aktivitet från sin hushållsverksamhet 

avseende inlåning (Fredén, 2015). Detta i sin tur resulterar i att banken har för liten buffert i 

förhållande till finansinspektionens kapitalkrav, vilket leder till att Swedbank kommer att behöva 

minska sin utlåning. 

 

I en rapport från SBAB framgår det att Sverige är det land i Europa som sparar mest och det 

svenska sparandet har ökat varje år (SBAB, april 2015). Däremot har de traditionella bankerna 

under de senaste sex åren tappat resultat avseende inlåning med 5 procent, vilket motsvarar 68 

miljarder kronor (SBAB, februari 2015). Sverige har sedan i slutet av december år 2014 haft en 

styrränta kring noll procent för att i början av 2015 övergå till negativ styrränta vilket har påverkat 

de traditionella bankernas förmåga att kunna erbjuda ränta på inlånat kapital (Söderberg, 2014). 

Dessutom varnas det för att det kan komma att bli avgifter för inlåning (Veckans Affärer, 2015). 

Avsaknaden av fördelaktig ränta samt risk för avgifter hos de traditionella bankerna förutspås bidra 

till att ännu fler kunder kommer att byta bank framöver. De banker som har fått en ökad inlåning 

till följd av bankbytena är bland annat PPI-bankerna (SBAB, februari, 2015). 

 

Finansiella kriser kan spridas genom de finansiella marknaderna och ett tydligt tecken på det var 

under 2008 (Larsson, 2014 s. 52-53) då konkursen av Lehman Brothers avspeglade sig på flera 

olika marknader och inom flera banker, främst i USA och Europa. Till följd av krisen tillsattes 

Basel kommittén som utformade Basel III vilket reglerar bland annat den nivå av utlånat kapital 

banken får ha i relation till inlånat kapital (Basel, 2015) vilket har lett till reaktioner på den svenska 

marknaden, likt den tidigare presenterade reaktionen gällande Swedbank.  

 

Problemet är enligt DeYoung (2005)  PPI-bankerna ökade risker genom deras strategi. Oron var 

att de hade räntekänsliga kunder som kunde leda till både kreditrisk och likviditetsrisk hos 

bankerna. En av anledningarna till finanskrisen under 2008 har påtalats vara just affärsmodellen 

hos vissa banker, främst PPI-banker då de gjorde mer riskfyllda investeringar (Onado 2009). Under 

senare år har PPI-bankerna även ifrågasatts gällande deras stabilitet, lönsamhet och deras inverkan 

på sparandemarknaden (Arnold & van Ewijk 2011). 
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1.3 Problemformulering 
 
Risken är att om bankerna får problem kan spridningseffekter uppstå inom den sammansättning 

som den svenska finansiella marknaden har. Systemstabilitet mellan aktörerna är viktig för att det 

finansiella systemet ska fungera, både för enskilda företag och även för likviditetslänkarna mellan 

de olika bankerna i systemet. 

 

1.4 Frågeställning 
 

Hur presterar svenska PPI-banker i det svenska finansiella systemet avseende banksektorn? 

 

Underfrågor 

- Vilken strategi har svenska PPI-banker, följer de tidigare forskning inom ämnet? 

- Hur lönsamma är PPI-banker, och vad beror det på?  

- Vilka risker finns med PPI-banker? 

 

1.5. Syfte 
 

Studien avser att undersöka svenska renodlade Internetbanker- “PPI-banker”, och utefter deras 

strategi studera deras lönsamhet samt om de utgör risker för den finansiella stabiliteten. 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Studien avser Sveriges finansiella system med fokus på banksektor och svenska bankaktiebolag 

med koncernverksamhet. (Utländska banker med filialer i Sverige är inte representerade i studien.) 

Traditionella banker som studeras är Handelsbanken (SHB), Nordea, Svenska Enskilda Banken 

(SEB), Swedbank samt PPI-bankerna Avanza, ICA banken, Ikano bank, Nordnet, SBAB, 

Skandiabanken och Resurs bank. Studien avser en tidsperiod mellan 2007-2014. 

 
Figur 1 Överblick PPI-banker  Figur 2 Överblick storbanker 
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2. Teori 
 

För att förklara bankers strategier och prestation på marknaden behövs flera olika aspekter tas i 

beaktning som i sin tur påverkar varandra. Banker är företag som konkurrerar mellan varandra 

och med övriga finansiella aktörer på marknaden om marknadsandelar i form av kunder.   

 

En del av bankens strategi är val av 

räntestrategi som är kopplad till bankens 

risknivå. Val av räntestrategi påverkar i sin 

tur bankens lönsamhet, vilket även valet av 

risknivå gör. Dessutom kan en strategi för 

banken vara dess risknivå, men risken kan 

även påverka strategin. 

 
 

 

2.1. Tidigare forskning Pure Play 

Internet Banking 
 

De tidigaste forskningarnas data inom ämnet är från banker vid Internets uppkomst under 1996, 

då bankerna började användande Internet för att nå kunderna. Till en början låg fokus på den 

finansiella prestationen hos PPI-bankerna (DeYoung 1999, 2001, 2005; Furst 2002). De studierna 

visade att PPI-bankerna underpresterade jämfört mot de traditionella bankerna. Furst (2002) 

diskuterade däremot om det var kostnaden för att installera och utbilda personal av 

Internettjänsterna för bankerna, samt kundernas okunskap om Internet, som bidrog till den sämre 

prestationen på kort sikt, men att prestationen ökar med tiden när marknaden lärt sig tekniken till 

PPI-bankernas fördel.  

 

Som första studie i Europa visar författarna Delgado, Hernando & Nieto (2007) att även PPI-

bankerna i Europa blev utkonkurrerade av de traditionella bankerna. Däremot ökar PPI-bankernas 

lönsamhet i nivå med att de växer som bank genom etablering och fler kunder, och att skillnaden 

mellan PPI-bankerna och de traditionella bankernas finansiella prestationer minskar. Cyree, 

Delcoure & Dickens (2009) konstaterade att PPI-bankernas redovisade vinster inte översteg 

etablerade traditionella bankers vinster, men att resultatet översteg traditionella banker under deras 

uppstartsfas gällande genomsnittlig vinsteffektivitet. De menade då att det finns potential för PPI-

bankerna att nå skalfördelar på sikt.  
 

I takt med PPI-bankernas etablering på marknaden har fokus skiftat från enbart PPI-bankernas 

lönsamhet till deras påverkan på det finansiella systemet. Onando (2009) påpekade att introduktion 

av en PPI-bank till en redan mogen marknad kan leda till en obalans i skalbarhet av tillgångar och 

skulder. Låneavdelningen kan ha svårt att hålla jämn takt med inlåningen och samtidigt generera 

en hög avkastning för att tillfredsställa sina räntekänsliga kunder. Risken finns då att banken sänker 

sin räntestandard eller att kapitalet investeras i mer riskfyllda marknader vilket leder till att banken 

exponeras mot ytterligare osäkerheter gällande tillgångssidan i balansräkningen, vilket sedan 

Arnold och van Ewijk (2011) bygger sin hypotes kring och testar i sin studie.  

Risk

Lönsamhet

Strategi

Ränta

Figur 3 Sammankoppling teori 
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2.2. Strategi 
 

Konkurrens på en marknad minskar avkastningsgraden på investerat kapital till nivån som anses 

vara den konkurrensmässiga minimigränsen för avkastning. Går avkastningsgraden under den 

nivån väljer investerare andra branscher, och företag som fortsätter prestera under minimigränsen 

för avkastning försvinner småningom från marknaden. Konkurrensen bestämmer intensiteten och 

lönsamheten för branschen, vilket i sin tur avgör företagens val av strategi (Porter 2004, s. 1-3, 

11). De olika strategierna leder till skillnader i konkurrensfördelar. Det finns tre grundstrategier 

för företag, banker, att välja avseende konkurrens; kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller 

fokusering:  

 

 Kostnadsöverlägsenhet innebär konkurrens genom val av prissättning och är en 

lågprisaktör på marknaden. Företagets bredd inom olika marknader samt att de erbjuder 

standardprodukter eller- tjänster är en viktig del av deras strategi för att minimera 

kostnaderna. En lika hög kostnad eller under konkurrenternas kostnad ska leda till en högre 

avkastning för företaget jämfört mot konkurrenterna. För att strategin ska kunna räknas 

som kostnadsöverlägsen måste företagets differentiering vara i paritet till konkurrenterna, 

annars övergår strategin till att vara differentierad. Strategin innefattar att vara 

kostnadsledaren, inte att vara ett av företagen som strävar efter att bli det (ibid, s. 12-13).  

 

 Differentiering; särskiljer sig från marknaden genom att vara unik i erbjudande till kunder. 

Avvikelsen för att vara differentierad varierar mellan olika branscher, det kan variera dels 

i produkt/tjänst men även hur den erbjuds till kund eller i val av marknadsföring. Ett företag 

som kan differentiera sig och hålla den positionen gentemot konkurrenter kan ha ett 

prispåslag över konkurrenternas då företaget produkt/tjänst är unik, vilket kommer leda till 

att de kommer prestera över genomsnittet för branschen (ibid s. 14). 

 

 Fokusering; kostnadsöverlägsenhet eller differentiering men mot en mindre del av 

marknaden. Företaget väljer ett segment eller en grupp av segment i en bransch och 

anpassar erbjudanden efter det eller de segmenten som valts, på bekostnad av exkludering 

av andra segment eller grupper av segment. Gruppen av köpare måste ha ovanliga behov 

eller att företaget har en produktion eller ett leveranssystem som är mest optimalt för 

kunden till skillnad mot konkurrenterna (ibid s. 15). 

 

Ett företag som försöker ha en blandad strategi mellan ovanstående strategier men som inte lyckas 

applicera någon av dem är ”fast-i-mitten” och har ingen komparativ fördel mot konkurrenterna. 

De presterar under genomsnittet i branschen då företagen med ovanstående strategier har bättre 

positioner för att konkurrera inom de olika segmenten. Det är relativt vanligt i de flesta branscher 

att det finns företag som är ”fast i mitten” (ibid s. 16). 

 

2.2.1. Pure Play Internet-strategi 
 

Pure Play Internet- strategin riktar in affärsverksamheten på Internet, det finns inget kontor eller 

butik för kunderna att besöka. PPI-företagens exponering sker via hemsida och kontakt med 

företagen via mail eller telefon.  Internets räckvidd ska bidra till att nå ut till ett större antal kunder 

över ett bredare geografiskt område. De har lägre transaktionskostnader till följd av 
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digitaliseringen genom förbättrad kommunikation, samt skalfördelar då de kan ta emot fler kunder 

via hemsidan.  Hemsidan bidrar till ett större exponeringsutrymme utan ökade kostnader samt 

minskade kostnader för investeringar och drift av lokaler. Detta sammantaget ska leda till en ökad 

vinst för PPI- företag (Enders & Jelassi 2000; Lee 2001; Steinfeld 2002). PPI företag kan erbjuda 

lägre priser än konkurrenterna inom ”brick-and-click” då de har lägre kostnader och kan då öka 

konkurrenskraften och då öka antalet marknadsandelar (Pan, Shankar & Ratchford, 2002). 

 

Konkurrensfördelen har dock minimerats då de tidigare ”brick-and-mortar” övergått till att bli 

”click-and-mortar” genom att komplettera fysiska butiker och kontor med hemsidor vilket redan 

skedde under år 2000 (Enders och Jelassi, 2000). Dessutom har tidigare PPI företag övergått till 

”click-and-mortar” genom att komplettera hemsidan med en fysisk butik eller kontor då ”click-

and-mortar” strategin ger synergieffekter som skapar mervärde (Steinfeld, 2002). Företagen kan 

använda samma logistiksystem för distribution av produkter via hemsidan och i den fysiska 

butiken, samt använda sig av samma marknadsförings- och försäljningstillgångar för både den 

fysiska butiken och hemsidan. 

 

2.2.2. Ränta 
 

Oavsett bank styrs deras ränta, främst inlåningsränta, av exogena effekter som statliga regleringar 

eller att marknadsräntan bestäms av internationella marknader oberoende effekten på den 

individuella banken. Bankernas låneverksamhet styrs i samverkan med hur fördelaktiga räntor som 

kan erbjudas till kunderna, med reservation för det negativa urval genom riskfyllda lånekunder 

som kan komma till följd av ökad ränta. Efterfrågan på lån minskar i takt med att räntan höjs.  Vid 

jämnvikt betalar banken ut en inlåningsränta och tar en avgift för lån som täcker kostnaderna för 

bankernas finansiella verksamhet. Räntemarginalen ska täcka icke-inlåningskostnader vilket bland 

annat är fasta kostnader, kapitalkostnader i form av inlåningsränta till kund, riskpremie på lån till 

kunder som anses mer riskfyllda, skatteinbetalningar och bankens vinster.  

 

Minskade räntemarginaler mellan bankerna tyder på ökad konkurrens (Heffernan 1996, s 17-19). 

Ett gap uppstår när det finns skillnad mellan tillgångar och skulder. Ett negativt gap uppstår när 

det inlånade kapitalet (skulderna) är högre än utlånade kapitalet (tillgångarna). Kostnaden för 

inlåningsräntan måste då finansieras från annat håll (ibid, s. 192).   

 

Akerlof (1970) presenterar i artikeln The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the 

Market Mechanism att de som är i störst behov av en tjänst är kostsamma för företagen på grund 

av det oönskade urvalet dessa kunder innebär. För att kompensera för det negativa urvalet får dessa 

kunder betala en högre riskpremie i form av en hög ränta. Anledningen till en högre riskpremie- 

högre räntor beror på kompenserade för bristen av 1) låntagarens förmåga att följa kontraktet och 

betala tillbaka pengarna samt 2) den personliga kunskapen om låntagaren.  

 

 

2.3. Lönsamhet 
 

För att kunna låna ut pengar och få intäkter måste banken även ha inlånat kapital (Heffernan 1996, 

s 15-16). Banker hanterar både skulder och inlåning av pengar med hjälp av ränta, vilket leder till 

att det skapas tillgångar i form av kapital och på sikt vinst till bankerna. 
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ROA (avkastning på tillgångar) och ROE (avkastning på eget kapital) är två av de mest 

förekommande måtten i värdering (Hamberg 2004, s. 46). ROA påvisar hur effektivt företaget är 

på att använda sina tillgångar för att generera vinst. Tillgångarna består av både skulder och eget 

kapital, och används för att finansiera driften av företaget. Ju högre ROA desto bättre, företaget 

har då genererat mer pengar på färre investeringar. ROE påvisar avkastningen på eget kapital, hur 

mycket vinst som skapats i relation till det investerade kapitalet.  

 

Bankers lönsamhet är svåra att mäta då deras skuldsida och immateriella tillgångar får dem att 

resultatmässigt underprestera mot andra branscher (ibid s. 30). Det går däremot att mäta bankerna 

mellan varandra inom branschen för att ta reda på hur skillnaden avseende prestation mellan 

bankerna ter sig (Hillier et al. s.79-80, 2013). I flertalet studier (DeYoung 2005; Flamini, 

McDonald & Schumacher 2009; Malhotra & Singh 2009) används ROA och ROE som mått för 

att jämföra prestationen mellan bankerna.  Storleken på en bank är inte synonymt med finansiell 

prestation, vilket leder till att prestationen mäts procentuellt för att kunna jämföra banker mellan 

varandra. Prestationen mäts vanligtvis genom nyckeltal från deras finansiella rapporter, som mäter 

samband mellan olika bokföringsposter (Hamberg 2004, s.42). 
 

2.3.1. Lönsamhet Pure Play Internet banker 
 

DeYoung (2005) applicerar PPI-strategin på 

banker med hypotesen att om PPI-strategin 

resulterar i lägre fasta kostnader, leder det till 

att PPI-bankerna kan erbjuda fördelaktigare 

räntor.  Det leder i sin tur till att kunderna 

väljer dem istället för konkurrenterna, vilket 

leder till högre vinsttillväxt.    

 

 

Figur 4 Lönsamhet PPI-banker 

 

Studien konstaterade att PPI-bankerna med fördelaktiga räntor lockade till sig räntekänsliga 

kunder, “hit-and-run” kunder som endast använder sig av räntan som erbjuds och inte av någon 

av de andra tjänsterna. Sker ett utflöde minskar bankens kapitalbas, utlåningen måste då minska 

och på sikt räntan sänkas. Den fördelaktiga räntan hos PPI-bankerna kan i sin tur göra att de 

traditionella bankerna får en minskad finansiell bas genom att kunderna byter bank och flyttar sitt 

kapital, och kan leda till att de får problem med att förlänga krediter till företag och bevilja lån till 

deras investeringar. Det konstaterades även att PPI-bankerna har högre personalkostnader då de 

har längre öppettider och behöver ha högutbildad personal under flera timmar per dygn än 

traditionella banker. 

 

DeYoungs tidigare studie (2001) som senare kompletterades (2005), argumenterar för att studierna 

bygger på PPI-bankerna under deras uppstartsfas efter Internets genomslag, vilket kan leda till att 

Låga fasta 
kostnader

Skalfördelar; 
fler kunder 
utan ökade 

kostnad

Erbjuda 
bättre räntor; 

låg 
räntespread

Attrahera nya 
kunder och 

behålla gamla

Hög 
lönsamhet



15 
 

dessa banker på sikt kan få storfördelar jämfört med traditionella banker när PPI-bankerna och 

Internet har etablerats.  

 

2.4. Risker 
 

Banker utövar en viktig roll gällande kapitalallokering, riskdelning och ekonomisk tillväxt. Ur 

traditionell syn på banker som finansiell intermediär ser banker till att besparingar från kunder 

placeras riskfritt men effektivt i samhället för utveckling av landet (Freixas & Rochet 2006 s. 7-

8).  Bankernas roll som finansiell intermediär förklaras med modellen i figur 5 där bankernas 

uppgift är att sammankoppla utbudet av kapital med efterfrågan på kapital och hjälpa till att 

reducera risker mellan parter (Heffernan, 2006, s. 17).  

 

2.4.1 Likviditetsrisk 
 

Likviditet är en viktig tjänst som bankerna erbjuder. Kunder placerar kapital på en bank med 

tilltron om att kunna ta ut sitt innehav hos banken när de vill, problem uppstår om det finns en risk 

att kunderna tar ut sitt inlånade kapital och byter bank. Efterfrågan på likvida medel överstiger då 

tillgängligheten vid en tidpunkt och bankerna behöver finna alternativa finansieringssätt för att 

täcka upp för det förlorade kapitalet (Diamond och Dybvig, 1983).  
 
 

 

När jämnvikt råder hamnar in- och utlåningsvolymen 

vid T och inlåningen motsvarar utlåningen, effektiv 

kapitalallokering är då uppnådd (Heffernan, 2006, s. 

15-17). Som tidigare nämnts innebär en lägre 

räntemarginal att utbudet och efterfrågan på kapital 

ligger närmare jämvikt. Utan bankernas räntenetto, 

deras kostnad för att vara intermediär, skulle 

marknadsränta råda. Då skulle volymen på in- och 

utlåning vara vid B och in- och utlåningsräntan vara 

densamma.  Detta anses dock inte vara möjligt på 

grund av kostnaden för oönskat urval och 

opportunistiskt beteende. Bankerna anses ha den 

lägsta kostnaden för oönskat urval och opportunistiskt beteende, och just på grund av den 

kostnaden kommer jämvikten vid marknadsränta och volym B inte att uppnås.  

 

En hög ränta på inlåningssidan och låg ränta på utlåningssidan innebär för banken en lägre 

räntemarginal, utbudet på kapital är högt samtidigt som efterfrågan på kapital är högt, marknaden 

är nära jämvikt. Om bankerna sänker räntan på inlåningssidan kan det minska utbudet på kapital 

vilket för banker, ceteris paribus, betyder att kunder som lånar in kapital tar ut sina pengar från 

banken vilket ledet till ett likviditetsunderskott som bidrar till likviditetsrisken (Diamond och 

Dybvig 1983). De menar att det finns konsumenter som föredrar kapital vid olika tidpunkter och 

att osäkerheten kring vad konsumenterna föredrar skapar efterfrågan på likvida medel. Denna 

osäkerhet kan skapa en ojämn fördelning av utbud och efterfrågan på kapital över olika regioner.  

 

Figur 5 Förenklad modell likviditetsmarknaden 

(Källa: Heffernan, 2006, s. 16) 
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Bankerna kan komplettera varandras över- och underskott av likvida medel genom att balansera 

sina tillgångar i kort- och långfristiga placeringar för att minimera risken för likviditetsunderskott. 

Bankerna är känsliga mot det på grund av att de bedriver utlåning på lång tid men inlåning på kort 

tid (Freixas & Rochet, 2006, s. 6). Vid likviditetsbrist kan de inte täcka upp för det förlorade 

kapitalet då deras långsiktiga placeringar är kostsamma att likvidera och inte lika snabbt går att 

omvandla.  

 

2.4.2. Risker Pure Play Internet banker 
 

Risker för PPI-banker utgår från Arnold & van Ewijk (2011) studie som grundas på DeYoungs 

tidigare hypoteser och resultat, men fokuserar på PPI-bankernas stabilitet. För att mäta stabiliteten 

hos bankerna bygger deras metod utifrån PPI-bankers fördelning av tillgångsslag och skulder. Om 

skalbarheten är för hög, inlåningen ökar mer än utlåning, påvisar det att banken delvis har 

räntekänsliga kunder. Har banken dessutom en hög andel värdepapper på tillgångssidan i samband 

med en hög inlåning tyder det på ett riskfyllt investerande. Resultatet visade att PPI-banker som 

hade hög inlåningstillväxt men svårigheter att låna ut i samma takt valde att investera 

inlåningsöverskottet i värdepapper vilket är ett riskfyllt investerande av kundernas inlånade 

kapital.  

 

Författarna konstaterade att PPI-bankerna på en mikronivå genom sin skalbarhet kan få ett 

överskott på inlånat kapital och då finansierar överskottet i riskfyllda värdepapper för att täcka upp 

för kostnaden för inlåning vilket bidrar till minskad stabilitet för dessa banker. Avseende 

makronivå finns det oro för att PPI-banker tar besparingar från de traditionella banker, som i sin 

tur kan minska mängden av tillgängliga besparingar för små och medelstora företag som inte har 

tillgång till kapitalmarknadens finansiering.  

 

Figur 6 Risker PPI-banker 

 
 

2.5. Kritik mot teori 
 
Den tidigare forskningen kring ämnet är begränsad samt att de forskare som studerat fenomenet 

mellan 2000- 2007 har i huvudsak fokuserat på kostnadsfördelar och finansiella prestationer men 

inte kunnat konstatera att de faktiskt kan generera bättre resultat än de traditionella bankerna (Furst 

2000; DeYoung 2001, 2005; Delgado et al. 2007). Däremot har senare forskare fokuserat på 

bankernas stabilitet och risker (Onando 2009; Arnold & van Ewijk 2011). Den tidigare forskningen 

fokuserar på PPI-strategin och utesluter att annan strategi kan förekomma för PPI-bankerna vid 

deras studier utan hänvisar till att PPI-bankerna kommer prestera på sikt. För att se om annan 

strategi är möjlig använder sig studien även av Porter (2004) för att studera vilken eller vilka 

strategier PPI-bankerna har. 
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PPI-strategin och den tidigare forskningen talar endast om att räntan ska vara fördelaktig för 

kunderna, vilket för studien anses vara kopplat till en låg räntemarginal, och därmed så presenteras 

traditionell ränteteori för att förklara vad nivåer på ränta och räntemarginal innebär. 

 

Valda tidskrifter och artiklar som källorna för representation av den tidigare forskningen inom 

ämnet håller en hög kvalitet då de alla är vetenskapligt granskade och anses vara trovärdiga 

(Denscombe 2009, s. 302-303).  
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3. Metod 
 

Först presenteras studiens val av metodtriangulering både gällande kvantitativ och kvalitativ 

strategi samt kombinerad design, för att både få en bred och djup förståelse för studiens resultat. 

Därefter presenteras metod för beräkning av data samt hur insamlad data har analyserats. 

Metodavsnittet avslutas med studiens stabilitet, tillförlitlighet och replikerbarhet samt metodkritik. 
 

3.1. Val av metod 
 

Studien har en kvantitativ strategi för insamling av data med kvalitativa inslag i analys då de två 

sätten går att kombinera för att få en djupare analys och förståelse av studiens resultat (Denscombe 

2009, s. 319-321).  Den har en blandad design mellan tvärsnittsdesign, för att kunna samla in data 

från flera olika fall (Bryman & Bell 2005, s. 65), samt en longitudinell design för att kunna 

kartlägga om det skett förändringar över tid (ibid s.70). Studien har även inslag av komparativ 

designför att kunna studera och jämföra PPI-bankerna individuellt men även som grupp mot 

storbankerna. Den komparativa designen gör det även möjligt att använda storbankerna som 

kontrollgrupp för att förtydliga studiens resultat (ibid, s. 65, 74-78). Valet att använda 

metodtriangulering gjordes för att få en ökad förståelse för ämnet samt för att kunna lokalisera 

resultat från flera olika positioner (Denscombe 2009, s. 183-185).  

 

Sekundärdata i form av bankernas årsredovisningar och Svenska bankföreningens bank- och 

finansstatistik (mellan år 2007-2014) valdes för att dels kunna få tillgång till en större mängd data 

av hög kvalité, samt för att göra en longitudinell studie på ett tidseffektivt sätt (Bryman & Bell 

2005, s. 230-232; Denscombe 2009, s. 316). Redovisning för de olika bankerna sker även på 

samma sätt vilket underlättade insamlande och jämförande av data. 

 

Den epostomologiska frågeställningen har ett positivistiskt synsätt (Bryman & Bell 2005, s. 26-

27) med en deduktiv ansats som avser att pröva teorier från tidigare forskning med 

hypotesprövning (ibid s. 23). Studiens hypoteser baseras på DeYoung (2005) samt Arnold och van 

Ewijks (2011) studier för att få ett stöd inom den tidigare forskningens val att analysera banker, 

specifikt PPI-banker. Då de tidigare forskningarna har två olika fokus; den äldre bygger på den 

finansiella prestationen hos PPI-banker, medan den yngre fokuserar på PPI-bankers stabilitet, har 

de valts att kombineras för att studera de svenska PPI-bankerna ur två olika perspektiv.  

 

3.2. Urval 
 

Populationen är alla banker i Sverige. Urvalsramen som användes var en sammanställning över 

svenska banker från Svenska bankföreningens rapport över bank- och finansstatistik år 2013.  

Urvalet har sedan gjorts genom ett subjektivt icke-sannolikhetsurval (Denscombe 2000 s. 36-38) 

utefter studiens jämförande karaktär. Urvalet har anpassats till studiens avgränsning, de fyra 

svenska traditionella bankerna samt PPI-banker.   

 

 

 

PPI-bankerna har valts efter tre kriterier:  

 De har färre än fem kontor 
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 De är svenskregistrerade bankaktiebolag samt bedriver inlåningsverksamhet  

 De bedriver sin verksamhet via Internet och/eller telefon.  

 

3.3. Genomförande av metod 
 
Först presenteras behandlingen av data från årsredovisningarna och sedan behandlingen av data 

från Svenska Bankföreningen. Offentlig statistik valdes för att på ett effektivt sätt skapa överblick 

över branschen (Bryman & Bell 2005, s.242).  
 

3.3.1. Data från bankernas årsredovisningar 
 
En tidsram på 8 år (2007-2014) valdes för att jämföra bankernas finansiella resultat över en längre 

tidsperiod. Tidsramen valdes för att kompensera för det subjektiva urvalet och studiens 

representativitet (Denscombe 2000, s 51-52). En tidsram på mer än åtta år för PPI-banker ansågs 

inte vara möjligt då flertalet av PPI-bankerna inte bedrev inlåningsverksamhet innan dess. 
 

För beräkning av data användes finansiella mått från tidigare studier, med modifiering för fasta 

kostnader. DeYoung (2005) dividerade materiella tillgångar med totala tillgångar för att definiera 

fasta kostnader. För jämförelse av bankerna i olika storlek dividerades istället PPI-bankernas 

kostnader med totala intäkter för att urskilja nivån av intäkter som spenderades på personal- eller 

lokalkostnader. De måtten som användes för att behandla data från bankernas årsredovisningar 

presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1 Beräkningar finansiella mått 

𝐼𝑛𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑚ä𝑛ℎ𝑒𝑡

𝐼𝑛 −  𝑢𝑝𝑝𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑚ä𝑛ℎ𝑒𝑡
 

𝑅𝑜𝐴 = Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔
 

𝑈𝑡𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑚ä𝑛ℎ𝑒𝑡

𝑈𝑡𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑚ä𝑛ℎ𝑒𝑡 
 

𝑅𝑜𝐸 = Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 

𝑅𝑒𝑑𝑜𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡
 

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎 
− 𝑈𝑡𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝐿𝑜𝑘𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠 &  𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡
 

   

 

 
 

(Ränteintäkter och kostnader till och från allmänheten återfinns i respektive banks årsredovisning under not 

‘Räntenetto’. Utlåning samt in- och upplåning från allmänheten återfinns i balansräkningen. Personalkostnader finns 

under not ‘Personalkostnader’ och lokalkostnader under noter ‘Administrationskostnader/Övriga kostnader’..  

Då studien avser att mäta om PPI-bankerna erbjuder högre räntor till allmänheten utelämnas uträkning innefattande 

kreditinstitut och andra banker.) 

 

För beräkning av prestation (vilket inkluderar banker då de är företag) användes 

lönsamhetsnyckeltal vilket mäter ett företags förmåga att generera intäkter i förhållande till 

kostnader. Avkastningen mäts antingen i relation till det egna kapitalet eller i förhållande till de 

totala tillgångarna (Hamberg 2004, s.44).   

För beräkning av genomsnitt på bankernas inlåningsränta dividerades räntekostnad till allmänhet 

med total in- och upplåning från allmänhet. Då studien avser att undersöka om olika räntestrategier 
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kan öka bankers andelar på inlåningsmarknaden begränsades inlåningen till allmänheten. Räntan 

blev även missvisande låg mot allmänheten, som stod för majoriteten av inlåningen, vid beräkning 

på total inlåning och totala räntekostnader. Utlåning beräknades med ränteintäkter från 

allmänheten dividerat med total utlåning till allmänheten. Utlåningsräntan beräknades för 

jämförelse av bankernas räntespridning, skillnaden mellan utlåningsränta – inlåningsränta, vilket 

är ett mått för att jämföra bankernas marginaler; prestation avseende in- och utlåning. 

 

Beräkningarna gjordes både på bankerna individuellt samt som grupper och beräknades årsvis 

under hela tidsserien för att skapa ett genomsnitt av prestationen. Bankernas resultat omvandlades 

till både stapeldiagram och linjediagram för att lättare kunna tolkas och analyseras (Bryman & 

Bell 2005, s. 258-259).  

 

Mått på centraltendensens aritmetiska medelvärde, median och standardavvikelse genomfördes på 

de 88 observationerna (11 banker mellan 2007-2014), varav 56 observationer av PPI-banker och 

32 av storbanker, för att få en typisk fördelning av värdet på varje individuell variabel (Bryman & 

Bell, 2005, s.259-260). Både median och aritmetiskt medelvärde beräknades för att få en mittpunkt 

och ett genomsnitt på alla bankernas inlåningsränta. För att få fram graden av variation användes 

standardavvikelse som spridningsmått, det beräknades för att få ett mått på hur de olika värdena 

avvek från medelvärdet (Bryman & Bell, 2005, s. 260; Denscombe, 2009, s. 335-338). 

 

Resultatet från bankernas finansiella mått analyserades genom att de jämfördes mot varandra. 

Storbankernas genomsnitt användes som riktmärke och PPI-bankerna jämfördes både som grupp 

och individuellt mot riktmärket. En regressionsanalys gjordes därefter mellan PPI-bankernas ROA 

och räntemarginal för att studera vilken påverkan räntemarginalen hade på avkastningen. 

 

Slutligen analyserades stabiliteten för PPI-bankerna genom en analys av PPI-bankernas 

balansräkningar slutet av år 2014 utifrån Arnold & van Ewijk metod (2011). 

 

3.3.2. Data från Svenska Bankföreningen  
 

En tidsram på 7 år (2007-2013) valdes för att kunna analysera PPI-bankernas andel av inlåningen 

på inlåningsmarknaden med deras inlåningsränta. Svenska Bankföreningens rapport över bank- 

och finansstatistik för år 2014 fanns inte tillgänglig när studien genomfördes.  

 

En bivariat regressionsanalys genomfördes för att studera om det fanns samband (Bryman & Bell 

2005, s. 260; Lewis-Beck 1993,s 1-17) mellan PPI-bankernas andel av total inlåning från 

allmänheten och PPI-bankernas ränta.  

 

3.4. Validitet  
 

För att stärka studiens giltighet har en icke-reaktiv metod använts (Bryman & Bell 2005, s. 245-

246), vilket stärker studiens ekologiska validitet (ibid s. 68. 242).  

 

För att öka studiens träffsäkerhet, validitet och för att skapa en mer fullständig bild av studien har 

trianguleringar skett. Datatriangulering skedde genom olika informationskällor för insamlandet av 

data. I första hand har bankernas årsredovisningar använts men även Svenska Bankföreningens 
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rapporter över bank- och finansstatistik har använts för att kontrollera att insamlad data stämmer 

för att stärka studiens validitet (Denscombe 2009 s. 186). De skriftliga källorna som använts i form 

av årsredovisningar anses vara autentiska och trovärdiga (ibid, s 301-302), årsredovisningar anses 

vara tillförlitliga och objektiva då bankerna förväntas följa svensk redovisningslag och praxis för 

hur respektive banks redovisning redovisas och presenteras.  

 

Även teoritriangulering har gjorts genom kombination av DeYoung (2005) och Arnold & van 

Ewijk (2011) olika infallsvinklar gällande PPI-bankers prestationer respektive risker. 

Trianguleringen har bidragit till att genererad data kunnat analyseras från två olika perspektiv 

(Denscombe 2009, s. 187). 

 

Måtten som används anses vara valida då ROE och ROA är vanligt förekommande inom 

företagsekonomi och finansiering (Hiller et al. 2013, s. 76-79), samt att övriga mått i studiens har 

använts av tidigare forskare inom flertalet studier inom ämnet (DeYoung 1999, 2001, 2005; Furst 

2002; Arnold et al 2011). De anses därför ha god mätningsvaliditet (Bryman & Bell, 2005, s. 66-

67, 88-89 & 95) och kan användas för att mäta bankernas finansiella prestation. 
 

3.5. Reliabilitet  
 
Metodtrianguleringen stärker studiens resultat då den gör det möjligt att studera resultatet från 

flera olika positioner för att se om resultatet överensstämmer (Denscombe 2009, s. 183), vilket 

stärker studiens reliabilitet. 
 

Studiens kvantitativa strategi, med en surveyundersökning genom sekundärkällor gör studien 

möjlig att replikera (Bryman & Bell 2005, s. 48) på samma aktörer (förutsatt att de finns kvar), 

men även andra aktörer om det görs en distinktion mellan PPI-banker och ”brick-and-click”.  

 

Studien anses ytterligare vara replikerbar då årsredovisningarna som använts för insamlandet av 

data finns tillgängliga för allmänheten. Om redovisningsprinciper och praxis förändras över åren 

kan studiens reliabilitet minska (ibid 2005, s. 244), däremot anses det inte troligt att större 

förändringar kommer att ske med tanke på regleringar från redovisningslag.  

 

3.6. Metodkritik 
 

En tvärsnittdesign kan endast mäta sambandsmönster mellan variabler (Bryman & Bell 2005, s. 

66), men genom den longitudinella designen hoppas detta överkommas genom att se förändringar 

över tid. Sekundärdata som samlats in har varit av okänt material för studien vilket kan lett till 

komplexitet och svårigheter i att tolka materialet rätt, även storleken på materialet kan ha bidragit 

till svårigheter at hantera rätt data (ibid, s. 235-236).  
 

Det kan finnas en skevhet i form av ett urvalsfel genom det icke-slumpmässiga urvalet i val av 

PPI-bank. Urvalsramen anses vara bristfällig vilket betyder att det kan finnas ett mer representativt 

urval för populationen (ibid, s .111). Urvalet och storleken på data anses kunna ge komplikationer 

i avseende om studien är representativ för svenska PPI-banker. Offentlig statistik behöver inte vara 

objektiv, tolkningar kan leda till att statistiken istället presenteras subjektivt (Denscombe 2000, s. 

304). Sekundärdata som använt skiljer sig dessutom mellan bankerna som koncern eller som 
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moderbolag, där koncernens resultat använts i studien, vilket kan lett till felaktiga tolkningar och 

slutsatser. 

 

Det finns nackdelar med den data- och metodtriangulering och som skett (ibid, s. 189-191) då det 

har varit tidskrävande vilket lett till att andra delar av studien inte fått samma tidsram samt att det 

varit en komplicerad process. Det är dessutom osäkert om trianguleringssyftet uppnåtts; att bidra 

till en tydligare bild av ämnet.  

 

Det subjektiva icke-slumpmässiga urvalet har bidragit till ett icke-representativt urval vilket leder 

till att den externa validiteten för studien kan anses låg (ibid s. 49). Däremot är alla storbanker, 

samt alla svenska PPI-banker som ligger under studiens kriterier för PPI-bank representerade.  

 

Analyser för relationer mellan variabler avser samband och inte orsaker eller effekter (Bryman & 

Bell 2005, s. 261) vilket leder till att studiens interna validitet anses vara låg då det är svårt att 

härleda kausala slutsatser av det resultat som studien har genererat (ibid s. 67). Det går däremot att 

genom regressionsanalysen se att det finns kopplingar och samvariationer mellan flera av måtten.  
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4. Empiri  
 

Empirin presenteras först gällande strategi för att sedan följas av lönsamhet och avslutas med 

risker. Resultatet som presenteras baseras på data från totalt 56 observationer av PPI- banker 

och 32 observationer av storbanker (sju PPI-banker och fyra storbanker under åren 2007-2014). 

 

4.1. Strategi 
 

PPI-bankernas strategi för utbud av in- och utlåningstjänster skiljer sig mellan varandra utöver att 

de alla erbjuder privatkunder sparande och lån (tabell 2). Avanza, Nordnet och Skandiabanken 

erbjuder aktiedepå till både privatkunder och företag. Utöver aktiedepå erbjuder Skandiabanken 

även bolån. ICA banken erbjuder bolån samt fondsparande i ICA bankens egna fonder. Ikano bank 

och Resurs bank erbjuder företag olika finansieringsalternativ. Betalningslösningar för e-handel 

där företaget får betalt av banken dagen efter att kunden gjort köpet, factoring, där företaget säljer 

sina fakturor till Resurs bank och får betalt direkt. Dessutom erbjuder de även leasing till företag 

vilket innefattar att de köper maskiner, utrusning och inventarier. Till skillnad mot Ikano bank så 

erbjuder inte Resurs bank bolån. Ingen i gruppen av PPI-banker tillhandahåller företagslån. 

Storbankerna är representerade för att påvisa hur PPI-bankerna avviker i förhållande till 

standarderbjudanden. 
 

 

Tabell 2 Strategi för in-och utlåningstjänster 

                                                  Inlåning Utlåning 

 Privatspar Aktiedepå Bolån Privatlån, 

blanco 

Företagslån Övrigt 

Avanza x x  x  Företagspar 

ICAbanken x  x x  Privat fondspar egna fond 

Ikano bank x  x x  Factoring,  

leasing företag,  

kreditköp privat 

Nordnet x x  x  Aktiedepå 

SBAB x  x x   

Skandiabanken x x x x   

Resurs bank x   x  Betallösning, leasing 

factoring, spar till företag, kreditköp 

privat 

SHB x x x x x  

Nordea x x x x x 

SEB x x x x x 

Swedbank x x x x x 

 

4.1.1. PPI-bankers marknadsandelar inlåning 
 

PPI-bankernas andel av den totala inlåningen från allmänheten ökade från 4,29 procent under 2007 

till 6,23 procent under 2013 (tabell 3). Högst ökning hade SBAB från 0,04 procent (2007) till 1,53 

procent (2013). Lägst förändring i andel inlåning från allmänheten uppvisade ICA banken med en 



24 
 

minskning från 0,40 procent (2007) till 0,35 procent (2013). Högst andel av inlånat kapital från 

allmänheten bland PPI-bankerna hade Skandiabanken.  

 
 

 

Tabell 3 PPI-bankers andel av totala inlåning från allmänheten 2007-2013 
 

År Skandia Ikano ICA SBAB Nordnet Avanza Resurs PPI banker 

2007 2,68% 0,31% 0,40% 0,04% 0,43% 0,34% 0,08% 4,29% 

2008 2,52% 0,33% 0,42% 0,17% 0,33% 0,36% 0,12% 4,23% 

2009 2,89% 0,42% 0,42% 0,22% 0,40% 0,39% 0,18% 4,91% 

2010 2,80% 0,48% 0,39% 0,27% 0,50% 0,45% 0,20% 5,09% 

2011 2,70% 0,48% 0,35% 0,33% 0,49% 0,40% 0,15% 4,89% 

2012 2,74% 0,49% 0,36% 0,98% 0,45% 0,39% 0,23% 5,65% 

2013 2,52% 0,47% 0,35% 1,53% 0,51% 0,43% 0,40% 6,23% 
 

 

4.1.2. Fasta kostnader 
 

Det genomsnittliga medelvärdet för bankernas lokalkostnader under perioden 2007-2014 var för 

storbankerna 3,89 procent och för PPI-banker 1,81 procent av bankernas totala intäkter (tabell 4). 

Personalkostnadernas medelvärde var i genomsnitt 31,11 procent för storbankerna och 21,59 

procent för PPI-bankerna. Medianen för perioden visar lokalkostnader för storbanker om 3,86 

procent och 1,78 procent för PPI-bankerna. Median för personalkostnaderna för storbankerna om 

30,29 procent och för PPI-bankerna 1,78 procent. Standardavvikelsen för lokalkostnader under 

perioden var för storbankerna 0,54 procent och PPI-bankerna 0,83 procent. 

 

 
 

Tabell 4 Statistiksummering fasta kostnader 

 

 Lokalkostnader  Personalkostnader 

 PPI-banker Storbanker  PPI-banker Storbanker 

 (N=56;K=7) (N=32;K=4)  (N=56;K=7) (N=32;K=4) 

Medelvärde 1,81 % 3,89 %  21,59% 31,11% 

Median 1,78 % 3,86 %  22,55% 30,29% 

σ 0,83 % 0,54 %  7,22 % 3,76 % 
 

  

Lokalkostnader i förhållande till totala intäkter (tabell 5) för PPI-bankerna var för 

undersökningsperioden i snitt 1,81 procent. Högst lokalkostnader hade Nordnet (3,11%) och lägst 

Ikano bank (0,77%). Storbankerna hade ett snitt på 3,89 procent.  

 

Personalkostnaderna i förhållande till totala intäkter (tabell 5) var för PPI-bankerna i snitt 21,59 

procent, med högst för Avanza (29,26%) och lägst för Resurs bank (11,81%). Storbankernas snitt 

var 31,11 procent. 
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Tabell 5 Fasta kostnader 

 

 

4.1.3. Ränta 
 

Gällande bankernas inlåningsränta låg de båda grupperna lika (tabell 6). PPI-bankernas medelvärde 

och median var 1,68 procent, storbankernas medelvärde var 1,56 procent respektive 1,27 procent. 

Grupperna låg även nära varandra gällande standardavvikelse för inlåningsränta, PPI-bankerna 1,07 

procent mot storbankernas 0,97 procent.  

 

Utlåningsräntan skiljer sig mellan PPI-bankerna och storbankerna. Medelvärdet för PPI-bankerna 

var 7,16 procent och för storbankerna 3,69 procent. Medianen för PPI-bankerna var 6,59 procent 

och 3, 43 procent för storbankerna. Standardavvikelsen för utlåningsräntan för PPI-bankerna var 

3,78 procent mot storbankernas 0,90 procent (tabell 6). 

 
Tabell 6 Statistiksummering ränta 

 Inlåningsränta  Utlåningsränta 

 PPI-banker Storbanker  PPI-banker Storbanker 

 (N=56;K=7) (N=32;K=4)  (N=56;K=7) (N=32;K=4) 

Medelvärde 1,68 % 1,56 %  7,16 % 3,69 % 

Median 1,68 % 1,27 %  6,59 % 3,43 % 

σ 1,07 % 0,97 %  3,78 % 0,90 % 

      

 

PPI-bankernas in- och utlåningsränta var båda högre än storbankernas under studiens 

undersökningsperiod (tabell 7). Inlåningsräntan var i snitt 0,12 procent högre samt utlåningsränta 

3,47 procent högre än storbankernas. Av PPI-bankerna hade Resurs bank både högst genomsnittlig 

inlåningsräntan (2,59%) och utlåningsränta (13,52%).  Lägst inlåningsränta hade Avanza (0,90%) 

och lägst utlåningsränta hade SBAB (3,52%). Storbankernas snitt för inlåningsränta respektive 

utlåningsränta var 1,56 procent och 3,69 procent. 
 

 Lokalkostnad Personalkostnad 

 PPI-banker   

Avanza 1,93 % 29,26% 

ICA Banken 1,39 % 26,34% 

Ikano bank 0,77 % 14,04% 

Nordnet 3,11 % 27,94% 

SBAB 1,84 % 21,32% 

Skandiabanken 2,70 % 20,46% 

Resurs bank 0,93 % 11,81% 

SNITT PPI-BANKER 1,81 % 21,59% 

Storbanker   

Handelsbanken 3,29 % 30,06% 

Nordea 4,19 % 30,63% 

SEB 4,25 % 36,19% 

Swedbank 3,82 % 27,56% 

SNITT STORBANKER 3,89 % 31,11% 
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Tabell 7 In- och utlåningsränta 

 

PPI-bankerna och storbankernas i jämförelse mot varandra för undersökningsperioden 2007-2014 

(figur 7) visar att PPI-bankernas inlåningsränta låg under storbankerna under 2007 samt 2009, för 

att vara i likvärdig nivå under 2010. Därefter har PPI-bankerna i genomsnitt haft en högre 

inlåningsränta än storbankerna fram till 2014. 

 
 

Figur 7 utveckling inlåningsränta år 2007-2014 

 
 

Utlåningsränta för PPI-bankerna i jämförelse mot storbankerna för undersökningsperioden påvisar 

att PPI-bankerna som grupp haft en högre utlåningsränta än storbankerna. Högsta nivån för PPI-

bankerna som grupp var under 2008 (9,68%) och lägst under 2009 (5,67%) (figur 8). 
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 Inlåningsränta Utlåningsränta 

PPI-banker   

Avanza 0,90 % 5,12 % 

ICA banken 1,09 % 6,68 % 

Ikano bank 2,35 % 10,03% 

Nordnet 0,95 % 7,52 % 

SBAB 1,62 % 3,52 % 

Skandiabanken 2,25 % 3,70 % 

Resurs bank 2,59 % 13,52% 

SNITT PPI-BANKER 1,68 % 7,16 % 

Storbanker   

Handelsbanken 1,28 % 3,57 % 

Nordea 1,42 % 3,34 % 

SEB 2,10 % 4,01 % 

Swedbank 1,43 % 3,83 % 

SNITT STORBANKER 1,56 % 3,69 % 
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Figur 8 Utveckling utlåningsränta år 2007-2014 

 
  

 

Resultatet från bankernas räntemarginal (figur 9) visar att PPI-bankerna har en högre skillnad 

mellan inlåningsränta och utlåningsränta än storbankerna, vilket även framgick i skillnad av 

standardavvikelsen (tabell 6). PPI-bankernas resultat fluktuerar även mer än storbankerna. PPI-

bankernas högsta differens mellan de två räntorna var under år 2008 (6,36%) och lägst under år 

2009 (4,62%). Storbankerna högsta differens var under år 2011 (2,49%) och lägst under år 2007 

(1,79%). 

 
Figur 9 Utveckling räntemarginal år 2007-2014 

 
 

4.2. Lönsamhet 
 

Statistisksummering för undersökningsperioden i genomsnitt gällande medelvärdet av PPI-

bankernas ROE (tabell 8) påvisade att de hade ett högre ROE (17,37%), jämfört mot storbankerna 

(12,32%). Median för PPI-bankernas ROE var 13,71 procent mot storbankerna 12,02 procent. 

Standardavvikelsen för PPI-bankerna uppgick till 11,83 procent mot storbankerna 6,35 procent, 

vilket påvisar att resultatet avseende måttet fluktuerar mer för PPI-bankerna än för storbankerna. 

 

Medelvärdet av ROA (tabell 8) för undersökningsperiodens genomsnitt påvisade även ett högre 

resultat för PPI-bankerna (1,12%) i jämförelse mot storbankerna (0,51%) . Medianen för PPI-

bankerna var 0,78procent mot storbankernas 0,53 procent. Standardavvikelsen uppgick till 1,13 

procent för PPI-bankerna vilket påvisar att det finns skillnader mellan de olika PPI-bankerna, 

medan storbankernas standardavvikelse var 0,26 procent.  
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Tabell 8 Statistiksummering ROA & ROE 

 ROE  ROA 

 PPI-banker Storbanker  PPI-banker Storbanker 

 (N=56;K=7) (N=32;K=4)  (N=56;K=7) (N=32;K=4) 

Medelvärde 17,37% 12,32%  1,12 % 0,51 % 

Median 13,71% 12,02%  0,78 % 0,53 % 

σ 11,83% 6,35 %  1,13 % 0,26 % 
 

 

PPI-bankerna hade i snitt under perioden 5,05 procent högre ROE än storbankerna (tabell 9). 

Resurs bank hade högst (35,06%), följt av Avanza (30,49%). Lägst ROE visade SBAB (7,30%) 

och Skandiabanken (7,23%) vilket var lägre än storbankernas genomsnitt (12,32).  

 

PPI-bankerna hade 0,61 procent högre ROA än storbankerna. Resursbank hade högst (3,52%), 

därefter Ikano bank (1,32%). Lägst ROA hade Skandiabanken (0,20%) följt av Skandiabanken 

(0,31%) vilket båda var lägre än storbankernas genomsnitt (0,51%). 

 
Tabell 9 ROE & ROA 

 

 

Bankernas nivå av ROE sett till grupp för undersökningsperioden (figur 10) har varit jämnare för 

PPI-bankerna med högsta nivån 24,50 procent under år 2009, och lägsta nivån 18,49 procent under 

år 2013. Det har däremot skett en minskning av PPI-bankernas ROE i takt med tiden under åren 

2007-2014. Storbankernas ROE mätte högsta punkten 22,05 procent under 2007 och lägsta punkt 

3,06 procent under år 2009. Till skillnad mot PPI-bankerna har storbankernas ROE ökat succesivt 

från lägsta punkten år 2009 fram till år 2014. 

 

 ROE ROA 

PPI-banker 

Avanza 30,49% 0,76 % 

ICA banken 10,78% 0,91 % 

Ikano bank 13,50% 1,32 % 

Nordnet 17,26% 0,83 % 

SBAB 7,30 % 0,20 % 

Skandiabanken 7,23 % 0,31 % 

Resurs bank 35,06% 3,52 % 

SNITT  17,37% 1,12 % 

Storbanker 

Handelsbanken 14,15% 0,57 % 

Nordea 12,27% 0,51 % 

SEB 11,77% 0,45 % 

Swedbank 11,07% 0,51 % 

SNITT  12,32% 0,51 % 
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Figur 10 Utveckling ROE år 2007-2014 

 
 

 

Utvecklingen för gruppernas ROA (figur 11) påvisar fluktuering i resultatet för både PPI-bankerna 

och storbankerna. PPI-bankernas högsta nivå var 1,44 procent (2009) och lägsta nivå 0,83 procent 

(2013). ROA för PPI-bankerna har minskat mellan åren 2011-2014. Storbankernas högsta nivå var 

0,74 procent (2007) och lägsta nivå 0,10 procent (2010) . Grupperna har närmat sig i nivå på ROE 

under undersökningsperioden, med uppgång för båda grupperna under 2014. PPI-bankerna 

påvisade dock en större ökning mellan år 2013-2014 (0,09%) mot storbankerna (0,05%) . 
 

 

Figur 11 Utveckling ROA år 2007-2014 

 
 

 

4.3. Risk 
 

För att studera PPI-bankernas risk för systemstabilitet har en sammanställning av bankernas andel 

av tillgångar och skulder skett för år 2014 (tabell 10 och 11).  Under 2014 var PPI-banker som 

hade störst andel utlåning till allmänheten sett till totala tillgångar Skandiabanken (83%) och 

SBAB (77%). Lägst andel av tillgångarna i utlåning till allmänheten hade Avanza (8%) och 

Nordnet (12%). Avseende andel mängd av tillgångarna investerade i värdepapper hade Nordnet 

högst (24%) och Ikano lägst (5%).  Nordnet hade störst andel av tillgångarna i övrigt (76%) och 

SBAB lägst (0%) (tabell 10). Storbankerna är representerade för att kunna studera skillnader i 

tillvägagångsätt för finansiering. 
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Tabell 10 Sammanställning balansräkning tillgångar (2014) 

2014 Andel av tillgångar 

 Utlån  

centralbank 

Utlån 

kreditinstitut 

Utlån 

allmänhet 

Placering  

värdepapper 

Övrigt Summa 

tillgångar 

Avanza 0% 7 % 8 % 9 % 76 % 100% 

ICA banken 1% 12 % 65 % 21 % 1 % 100% 

Ikano bank 4% 4 % 63 % 5 % 24 % 100% 

Nordnet 0% 2 % 12 % 24 % 62 % 100% 

SBAB 5% 2 % 77 % 16 % 0 % 100% 

Skandiabanken 8% 1 % 83 % 8 % 1 % 100% 

Resurs bank 3% 18 % 70 % 8 % 1 % 100% 

Handelsbanken 21% 2% 64% 11% 1% 100% 

Nordea 6% 2% 52% 37% 4% 100% 

SEB 5% 3% 51% 35% 5% 100% 

Swedbank 8% 5% 66% 19% 2% 100% 
 

Andelen av skulder (tabell 11) från in-och upplåning av allmänheten var högst för SBAB (94%) 

och lägst för Avanza (22%). Andel av skulderna i eget kapital var högst för Resurs bank (14%) 

och lägst för Avanza (1%). Andel av skulderna i övriga skulder var högst för Avanza (76%) och 

Nordnet (64%). 
 

Tabell 11 Sammanställning balansräkning skulder (2014) 

2014 Andel av skulder 

 In-upplåning allmänhet Eget kapital Övriga skulder Summaskulder  

Avanza 22 % 1 % 76 % 100% 

ICA banken 86 % 12 % 2 % 100% 

Ikano bank 77 % 13 % 9 % 100% 

Nordnet 33 % 3 % 64 % 100% 

SBAB 94 % 3 % 3 % 100% 

Skandiabanken 93 % 5 % 2 % 100% 

Resurs bank 81 % 14 % 6 % 100% 

Handelsbanken 38% 5% 57%  100% 

Nordea 29% 4% 66% 100% 

SEB 36% 5% 59% 100% 

Swedbank 32% 6% 63% 100% 
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5. Analys 
 

Empirin gällande PPI-strategin läggs samman för att se om svenska PPI-banker följer PPI-

strategin och tidigare forskning inom PPI-banker. PPI-bankernas strategi analyseras för att se 

om de är lämpliga att studera utefter PPI-strategin som tidigare forskare gjort. Därefter 

analyseras deras lönsamhet genom regressionsanalys för att sedan avslutas med analys av deras 

eventuella risker.  
 
 

5.1. Strategi 
 
Porter (2004) menade att konkurrensen på marknaden bestämmer branschens intensitet och 

lönsamhet, som i sin tur påverkar företagens (bankens) val av strategi. Vid applicering av Porters 

(2004) teori gällande strategierna kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering till PPI-

strategin, gick PPI-strategin som helhet att placera som kostnadsöverlägsenhet. PPI-strategin 

bygger som tidigare nämnts på att genom Internet som plattform och kommunikationskanal 

minska kostnaderna och kunderna ska erbjudas bättre priser. Internet ska bidra till att nå ut till fler 

kunder snabbt på en mogen marknad vilket summerat skulle bidra till ökade marknadsandelar och 

en ökad lönsamhet för PPI-företag (Enders & Jelassi 2000; Lee 2001; Steinfeld 2002; Pan, Shankar 

& Ratchford, 2002) och då i förlängningen till PPI-bankerna.  

 

Sett till studiens resultat av PPI-bankernas strategi skiljde sig PPI-bankerna så pass mycket mellan 

varandra för att ge en rättvis analys av dem som grupp, specifikt utefter PPI-strategin.   

 

Det gick istället tydligt att dela in PPI-bankerna i tre olika grupper; Avanza och Nordnet har en 

differentierad strategi genom att de erbjuder kunder, både privatpersoner och företagskunder 

aktiedepåer, men däremot tillhandahåller de inte bolån vilket bidrog till att de särskilde sig från 

övriga PPI-bankerna. De hade högst personalkostnader i förhållande till deras totala intäkter av 

PPI-bankerna, Avanza 29,26 procent och Nordnet 27,94 procent mot genomsnittet för PPI-banker 

som var 21,59 procent (tabell 5). Den höga personalkostnaden gick att härleda till DeYoungs 

(2005) teori gällande att PPI-banker behövde ha mer utbildad personal än traditionella banker 

genom deras längre öppettider. Avanza och Nordnet hade förutom de traditionella banktjänsterna 

som PPI-bankerna erbjöd (dock ej bolån) ytterligare en tjänst där personal behövdes genom deras 

aktiedepåer. Nordnet uppvisade även högts lokalkostnader i förhållande till totala intäkter (tabell 

5). Avanza och Nordnet erbjöd inte förmånligare räntor som DeYoung (2005) menade att PPI-

bankerna skulle kunna erbjuda kunderna, de gick inte heller i linje med PPI-strategin som helhet. 

Avanza hade i genomsnitt lägst inlåningsränta av PPI-bankerna, 0,90 procent vilket var långt under 

storbankernas genomsnitt, dock var Avanzas utlåningsränta lägre än PPI-bankerna i genomsnitt, 

men den var 1,43 procent högre än storbankernas utlåningsränta (tabell 7).  

 

Ikano bank och Resurs bank uppvisade en fokuserad strategi som innefattade en mindre del av 

marknaden som var mer riskfylld. De erbjöd krediter till privatpersoner genom att vara ett 

betalningsalternativ hos företag samt att de erbjöd olika typer av företagsfinansiering (tabell 2) 

vilket ingen av studiens övriga PPI-banker gjorde. Deras val av fokuserade strategi påvisades även 

genom deras val av räntestrategi. Ikano bank hade en räntemarginal på 7,68 procent och Resurs 

banks räntemarginal var 10,93 procent vilket inte följde PPI-strategins linje om bättre erbjudande 
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till kunderna. Sett till fasta kostnader i förhållande till totala intäkter hade de dessutom lägst 

lokalkostnader och personalkostnader av alla studiens banker vilket borde resulterat i 

fördelaktigare räntor (Enders & Jelassi 2000; Lee 2001).   

 

Akerlofs (1970) teori om en hög riskpremie som kompensation för brist på återbetalningsförmåga 

hos kunden och/eller brist på information om kunden stämde väl överens med dessa banker. Då 

övriga PPI-banker antogs ha lika mycket information om kunderna genom deras likartade 

kommunikationsvägar gjordes antagandet om att Ikano bank och Resurs bank hade en hög 

riskpremie då de vände sig till kunderna på marknaden som var i störst behov av tjänsten men som 

förväntades bli mest kostsam (Akerlof 1970). Dessutom indikerade deras val av 

företagsfinansiering att de var riskbenägna som bank då de övertog risken från företag genom att 

de erbjöd factoring, leasing och betalningslösningar (tabell 2). 

 

ICA banken skilde sig från de övriga PPI-bankernas strategier och kunde placeras som Porter 

(2004) kallade dessa företag ”fast i mitten”. ICA erbjöd inget utöver vad konkurrenterna erbjöd, 

de särskilde sig med att erbjuda privatpersoner fondsparande men endast inom ICA bankens egna 

fonder vilket ansågs vara ett sämre erbjudande än Avanza, Nordnet och Skandiabankens 

erbjudande om aktiedepå. ICA banken utmärkte sig inte i gruppen PPI-banker avseende fasta 

kostnader. ICA bankens erbjöd en lägre inlåningsränta än genomsnittet och en utlåningsränta högre 

än storbankernas men lägre än de riskfyllda bankerna Ikano och Resurs. Akerlof (1970) menade 

att bankerna som placerade sig mellan de lägsta och högsta utlåningsräntorna lockade till sig 

”citronerna” det negativa urvalet och de kompenserade inte för kundens eventuella oförmåga att 

fullfölja avtalet, eller den bristande informationen om kunden. ICA banken saknade en tydlig 

strategi gentemot konkurrenterna i studien.   

 

SBAB och Skandiabanken var de banker som följde PPI-strategin mest likt genom val av 

kostnadsöverlägsenhet. De erbjöd traditionella banktjänster i likhet med storbankerna genom 

sparkonto, bolån och privatlån. Skandiabanken erbjöd aktiedepå likt Avanza och Nordnet, men 

vilket även storbankerna gjorde. Båda bankernas lokalkostnader i förhållande till totala intäkter 

låg dock lite över genomsnittet för PPI-bankerna men under storbankernas lokalkostnader. Sett till 

personalkostnader i förhållande till intäkter var deras kostnader lika höga, eller under genomsnittet 

för PPI-bankerna, och lägre än storbankernas genomsnitt. SBABs räntemarginal var 1,90 procent 

och Skandiabankens var 1,45 procent vilket låg i linje med storbankernas räntemarginaler. Kopplat 

till ränteteori och specifikt räntemarginal innebar en lägre räntemarginal en ökad konkurrens på 

marknaden (Heffernan 1996), vilket påvisade att SBAB och Skandiabanken inte konkurrerade med 

PPI-bankerna, utan mot storbankerna. Enders & Jelassi (2000) samt Lee (2001) ställde PPI-

strategin som konkurrent mot traditionell strategi vilket blev tydligt mellan SBAB och 

Skandiabanken som konkurrent mot storbankerna.  
 

PPI-bankerna som grupp i genomsnitt över hela tidsperioden följde tidigare forskares teorier om 

PPI-bankernas lönsamhet. Däremot påvisade standardavvikelserna för kostnader, ränta och 

lönsamhet att det fanns stora avvikelser inom gruppen.  
 

Enligt DeYoung (2005) skulle PPI-banker ha lägre lokalkostnader än storbanker då de har färre 

fysiska kontor men istället högre personalkostnader på grund av att de behöver ha mer utbildad 

personal under fler timmar på dygnet. Studiens resultat visade att PPI-bankerna hade lägre 

lokalkostnader i förhållande till omsättning än storbankernas genomsnitt. PPI-bankerna även lägre 
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personalkostnader vilket inte stämde med DeYoungs (2005) teori om ökade personalkostnader. 

Men anmärkningsvärt var att PPI-bankernas personalkostnad i förhållande till storlek har ökat med 

åren (se bilaga 4) För storbankerna hade lokal- och personalkostnaderna i förhållande till deras 

storlek minskat sedan år 2010 (se bilaga 4). En eventuell förklaring på det kan vara att storbankerna 

minskat antal kontor och personal, eller inte ökat antal kontor och personal sett till deras storlek, 

utan fokuserat på deras Internettjänster som skapat synergieffekter tillsammans med deras 

traditionella kontor (Enders och Jelassi, 2000). 

 
PPI-bankerna som grupp erbjöd i genomsnitt bättre räntor än storbankerna för studiens 

undersökningsperiod vilket enligt teorin gick att koppla till deras lägre kostnader.  PPI-bankerna 

har årligen legat över storbankerna i både in- och utlåningsränta under studiens hela 

undersökningsperiod (figur 8 och 9). Dessutom hade PPI-bankernas marknadsandelar av den totala 

inlåningen ökat för perioden 2007-2013 vilket även det gick i linje med PPI-strategin om att ta 

marknadsandelar effektivt på en mogen marknad (Enders & Jelassi 2000; Lee 2001; Steinfeld 

2002). Detta sammantaget ledde till att PPI-bankerna uppvisade högre resultat både sett till ROE 

och ROA (tabell 9). Resultatet från studien gick i linje med tidigare hypoteser om PPI-banker men 

inte med det resultat som tidigare genererats.  

 

Standardavvikelserna påvisade som tidigare nämnts att det fanns stora skillnader inom gruppen, 

sett till bankerna individuellt gick det inte att härleda en specifik PPI-bank som utmärkande för 

PPI-strategin. Ikano bank och Resurs bank som uppvisade en differentierad strategi avvek från 

PPI-strategin med att ha en hög utlåningsränta och en hög avkastning både gällande ROA och 

ROE vilket gick att härleda till deras höga riskpremie för riskfyllda kunder. De uppvisade lägst 

lokalkostnader och personalkostnader i förhållande till deras storlek samt att de erbjöd en högre 

inlåningsränta än resterande PPI-banker och storbankerna. Det som var anmärkningsvärt var att de 

hade en mycket högre utlåningsränta vilket inte gick i linje med PPI-strategin om att kunna erbjuda 

bättre räntor till kunderna. 

 

Nordnet hade både högst nivå av personalkostnader och lokalkostnader i förhållande till sin 

storlek, vilka båda låg i samma nivå som storbankerna (tabell 5). Nordnet hade även lägst 

inlåningsränta samt en relativt hög utlåningsränta för studiens undersökningsperiod. Det 

sammantaget sett till PPI-strategin borde inte ha genererat ökade marknadsandelar och en hög 

lönsamhet, men Nordnet hade näst högst ROE av PPI-bankerna vilket ytterligare påvisade att PPI-

strategin inte var en passande strategi att applicera på svenska PPI-banker.  

 

ICA banken uppvisade inte nämnvärda lokalkostnader i förhållande till sin storlek jämfört mot 

övriga PPI-banker, däremot något högre personalkostnader än genomsnittet av PPI-banker. ICA 

banken uppvisade en låg inlåningsränta samt en relativt hög utlåningsränta jämfört mot de övriga 

PPI-bankerna. Det sammantaget hade minskat bankens konkurrenskraft vilket gick att påvisa då 

ICA bankens andel av den totala inlåningen från allmänheten minskat, detta analyseras som 

bidragande faktor till att bankens ROE var lägre än majoriteten av PPI-bankernas men också lägre 

än alla storbankernas lönsamhet. ICA banken följde inte heller strategin för PPI-bankerna utefter 

tidigare forskares hypoteser. 

 

SBAB och Skandiabanken erbjöd de mest fördelaktiga räntor till kunderna sett till både in- och 

utlåningsränta. Däremot påvisade de lägst avkastning på ROE och ROA sett till både PPI-banker 
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och storbanker (tabell 9). Vilket inte stämde med PPI-strategin om att ha högre lönsamhet än andra 

strategier (Pan et al. 2002). Det stämde inte heller med tidigare forskares hypoteser gällande PPI-

banker, men däremot med det med resultat studierna fick fram (DeYoung 1999, 2001, 2005; Furst 

2002; Delgado et al. 2007; Cyree et al. 2009). Vilket även det indikerade på att PPI-strategin inte 

var lämplig att förklara som val av strategi. 

 

Detta sammantaget gjorde att studien förkastade PPI-strategin som en lämplig strategi att analysera 

svenska Internetbanker utefter, och att Porters teori gällande val av strategi var bättre lämpad. Den 

förklarade bättre varför PPI-bankerna valt en viss strategi sett till bland annat räntestrategi, som då 

i sin tur lett till deras lönsamhet.  

5.1.1. Ränta 
 

PPI-bankerna och storbankerna uppvisade lika värden gällande inlåningsränta vilket härleddes till 

att påverkan på inlåningsräntan främst sker genom exogena effekter, och inte av banken då 

inlåningsräntan är en kostnad för banken. Utlåningsräntan skiljde sig däremot mer mellan 

grupperna där skillnaden mellan PPI-bankerna och storbankerna var 3,47 procent. 

Standardavvikelsen för utlåningsräntan för PPI-bankerna var 3,78 procent mot storbankernas 0,90 

procent vilket sett till ränteteorin indikerar på att en jämn konkurrens råder bland storbankerna 

(Heffernan 2006). Dels då räntan var låg samt att de inte avviker från varandra. 

 

Valet av räntenivå gällande inlåningsräntan mellan PPI-bankerna och stor bankerna var endast 

0,12 procent vilket enligt teorin även här påvisar att de konkurrerar med varandra. Däremot var 

skillnaden i utlåningsränta mellan grupperna högre vilket enligt Porter (2004) skulle påvisa att de 

har olika strategier mellan varandra. PPI-bankerna har redan påvisat skillnader inom gruppen 

avseende strategi vilket även går att koppla till skillnader mellan flera av PPI-bankernas strategi i 

förhållande till storbankerna. Detta leder till att de bankerna som erbjuder en högre utlåningsränta 

än storbankerna (SEB hade högst, 4,01 %) är de banker som väljer de mer riskfyllda kunderna 

(Akerlof 1970). Sett till studiens PPI-banker var det då Avanza (5,12%), ICA banken (6,68%), 

Nordnet (7,52%) och Resurs bank (13,52%) samt Ikano bank (10,03%).  

 

De banker som lade sig under de med högs inlåningsränta, alltså under Ikano bank och Resurs 

bank, var de banker som lockar till sig ”citronerna” (Akerlof 1970) och var mest utsatta för risken 

att kunden inte hade förmågan att fullfölja avtalet med att betala tillbaka lånet.  Dessa banker var 

då ICA banken, Nordnet och Avanza. Sett till bankernas räntemarginal som skulle täcka upp för 

bland annat riskpremie och vinst för banken var ICA den banken som hade lägst räntemarginal då 

ICA banken erbjöd en bättre inlåningsränta till skillnad mot Avanza och Nordnet. Den ökade 

inlåningsränta är en kostnad för banken i form av räntekostnader för det inlånade kapitalet, det 

tillsammans med den högre utlåningsräntan som lockade till sig ett oönskat urval av kunder ledde 

till att ICA banken än en gång uppvisade en sämre position jämförelsevis mot de övriga bankerna.  

 

PPI-strategin påvisade endast ena delen av Resurs bank och Ikano banks fördelaktiga räntor mot 

kunden, de erbjöd endast kunderna som lånade in bättre kapital medan de hade högst utlåningsränta 

av alla studiens banker. Ett bättre sätt att studera deras ökade räntemarginaler är kopplat till den 

traditionella teorin sett till vad räntemarginalen ska täcka. Båda bankerna hade lägst personal- och 

lokalkostnader vilket ledde till att deras ökade räntemarginal inte ansågs vara till följd av höga 

fasta kostnader. De uppvisade båda högst ROE och ROA av alla studerade banker, och sett till 
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deras fokuserade riskfyllda strategi antogs att verksamheten som bidragit till den höga 

lönsamheten vara de riskfyllda lånekunderna. Teorin om att efterfrågan på lån minskade i takt med 

att räntan ökade (Heffernan 1996) stämde inte på Ikano bank och Resurs bank. 

5.2. Lönsamhet 
 

Resultatet visade att PPI-bankerna överlag presterade bättre än storbankerna sett till ROE, samt att 

PPI-bankernas ROA i snitt är det dubbla mot storbankerna. Furst (2002) argumenterade för att det 

var kostnaden för att installera och utbilda personal av Internettjänsterna för bankerna samt 

kundernas okunskap om Internet som bidrog till den sämre prestationen på kort sikt när studien 

genomfördes. Det skulle däremot vända och bli bättre på längre sikt när marknaden anpassat sig 

till Internet förutspåddes det. Detta skulle kunna vara en förklarande faktor till varför PPI-bankerna 

presterade bättre än storbankerna, till skillnad mot tidigare studier (DeYoung 2005; Furst 2002; 

Delgado, et al. 2007; Cyree et al. 2009). En ytterligare förklaring till PPI-bankernas lönsamhet var 

deras höga räntenetto. Regressionsanalysen mellan PPI-bankernas ROA och deras räntemarginal 

visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan PPI-bankernas ROA och deras 

räntemarginal (Se bilaga 1 för fullständigt resultat). 

 
Tabell 12 Regressionsanalys mellan ROA och räntemarginal 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,782a ,611 ,604 ,007123 ,611 84,828 1 54 ,000 

a. Predictors: (Constant), PPI-banker räntemarginal 

 
Tabell 13 Regressionskoefficienter för ROA och räntemarginal 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constant) -,003 ,002  -1,752 ,085 -,007 ,000 

PPI-banker 
räntemarginal 

,263 ,029 ,782 9,210 ,000 ,206 ,320 

a. Dependent Variable: PPI-banker ROA 

 

Resultatet visade att korrelationen var 0,782 och determinationskoefficienten 61 procent (tabell 

12). Regressionskoefficienterna var för räntemarginalen 0,263 och konstanten -0,003 (tabell 13). 

Förändringen i ROA för PPI-bankerna mellan år 2007 och 2014 kan beskrivas på följande vis  

𝑹𝑶𝑨 = −𝟎, 𝟎𝟎𝟑 + 𝟎, 𝟐𝟔𝟑 × 𝒓ä𝒏𝒕𝒆𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍 
 

Detta innebar för studiens PPI-banker att 1 procentenhet högre räntemarginal ökade ROA med 

0,263 procentenheter.  
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Då standardavvikelsen för både ROA och ROE skiljde sig mellan PPI- bankerna (ROE 11,38% 

och ROA 1,13%) mot storbankerna (ROE 6,35% och ROA 0,26%) analyserades PPI-bankerna 

individuellt för att kunna utreda skillnaderna mellan deras lönsamhet.  Tre av PPI-bankerna, 

Avanza, Nordnet och Resurs bank, påvisade ett högre ROE än storbankerna generellt, medan 

SBAB, Skandiabanken och ICA banken låg under storbankernas snitt. Gällande ROA låg Resurs 

bank och Ikano bank högre än storbankernas snitt och även här låg SBAB och Skandiabanken 

under storbankernas snitt.  

 

5.3. Risker 
 

För att testa om studiens PPI-banker tog kapital från storbankerna gjordes en regressionsanalys 

mellan storbankernas andel av total inlåning från allmänheten och PPI-bankernas andel av total 

inlåning från allmänheten. 

 

Variablerna sammanställdes från Svenska Bankföreningens rapport över bank- och finansstatistik 

mellan år 2007-2013. Data för fyra storbanker och sju PPI-banker låg till grund för analysen där 

respektive grupps summa dividerades med total inlåning från allmänheten för att sedan analyseras 

med hjälp av en regressionsanalys.  

 

Nollhypotesen sattes till H0 = Inget samband och mothypotesen H1 = förkasta H0 

 

Tabell 14 Regressionsanalys mellan storbankernas inlåning och PPI-bankernas inlåning 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 
,872a ,761 ,713 ,01153 ,761 15,929 1 5 ,010 

a. Predictors: (Constant), Internetbanker andel av total inlåning 

 
Tabell 15 Regressionskoefficienter för storbankernas inlåning och PPI-bankernas inlåning 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,945 ,034  28,096 ,000 

Internetbanker andel av total 
inlåning 

-0,02640 ,662 -,872 -3,991 ,010 

Resultatet visade att det fanns en statistisk signifikans på fem-procentsnivån för att förkasta H0 

och att det förelåg ett negativt samband mellan storbankernas andel av total inlåning och PPI-

bankernas andel (Tabell 14). Utifrån regressionskoefficienterna (Tabell 15) fastställdes följande 

ekvation; 

 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑘𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔 = 0,945 − 0,02640 × 𝑃𝑃𝐼 − 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑛𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔 
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Storbankernas andel av total inlåning minskade med 2,64 procentenheter när studiens PPI-bankers 

andel ökade med 1 procentenhet. Av residualspridningen att döma kunde 71,3 procent av 

förändringen i storbankernas andel av total inlåning från allmänheten förklaras med PPI-bankernas 

inlåning från allmänheten (se bilaga 2).  

 

Att PPI-bankerna tog kapital från storbankerna skulle enligt DeYoung (2005) förklaras med PPI-

bankernas strategi att locka till sig fler kunder genom fördelaktigare räntor. Men det indikerade 

även på att kunder som byter bank på grund av räntan oftast endast använder inlåningsräntan men 

ingen av de övriga tjänsterna från banken. Detta menade Onado (2009) och Arnold och van Ewijk 

(2011) kunde leda till att dessa kunder dels bidrog till för bankerna riskfyllt investerande för att 

minska den kostsamma överlikviditeten som uppstod. Dessutom var även dessa kunder en 

kreditrisk genom att om räntan ändrades kunde kapitalet försvinna från banken till fördel för en 

annan banks högre inlåningsränta.  

 

För att testa om PPI-bankernas kunder var räntekänsliga genomfördes en regressionsanalys mellan 

PPI-bankernas andel av total inlåning från allmänheten och PPI-bankernas inlåningsränta. PPI-

bankernas andel av total inlåning från allmänheten användes som beroende variabel. PPI-

bankernas verkliga inlåningsränta (justerad för reporänta) användes som oberoende variabel. 

 

Nollhypotesen sattes till H0 = Inget samband och mothypotesen H1 = förkasta H0 

 

Resultatet visade att det inte fanns ett tillräckligt starkt samband för att förklara förändringen i 

inlåning (Tabell 16). Av residualspridningen att döma kunde 8,6 procent av förändringen i PPI-

bankernas andel av total inlåning från allmänheten förklaras med PPI-bankernas inlåningsränta, 

91,4 procent av förändringen berodde på andra faktorer (Se bilaga 3 för fullständigt resultat). 

 
Tabell 16 Regressionsanalys mellan PPI-bankernas inlåning och inlåningsränta. 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,294a ,086 ,067 ,00815 ,086 4,446 1 47 ,040 

a. Predictors: (Constant), Inlåningsränta justerad med reporänta 

 
 

Det gick inte att genom regressionsanalysen fastställa att förändringen i studiens PPI-bankers 

inlåning var på grund av fördelaktigare räntor. Detta tros bero på att PPI-bankernas räntestrategier 

har skiljt sig från varandra. SBAB som exempel ökade sin inlåning från 759 miljoner kronor till 

60 miljarder kronor mellan år 2007-2014 (se bilaga 5) och då hade de en högre genomsnittlig 

inlåningsränta än storbankerna.  
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5.3.1. Riskfyllt investerande och likviditetsrisk för företag 
 

Resultatet från bankernas balansräkning under år 2014 visar att bankerna hade olika strategi för 

hur de hanterade överskottslikviditet (tabell 10 och 11) vilket ledde till att de inte gick att analysera 

som grupp utan analyseras individuellt.  

 

SBAB den bank som har störst andel av sina skulder till allmänheten i form av in- och upplåning 

(94%), men även den banken med näst högst andel av sina tillgångar investerade i utlåning till 

allmänheten (77%). Däremot har SBAB en större del av sina tillgångar investerade i värdepapper 

(16%) vilket ligger i linje med Arnold & van Ewijk (2011) teori om att de har en andel kunder som 

använder sig av inlåningsräntan men inte övriga tjänster, vilket leder till att de söker finansiering 

från mer riskfyllda alternativ för att täcka upp för inlåningskostnaderna. SBABs inlåningsränta 

(1,62 %) ligger i mitten av PPI-bankernas inlåningsränta generellt och är högre än storbankerna 

inlåningsränta. Det stämmer även med teorin om att kostnaden för inlåningsräntan måste då 

finansieras från annat håll (Freixas & Rochet 2006) Ju större andel av totala skulder investerat i 

värdepapper innebär mer riskfyllda investeringar enligt Arnold och van Ewijk (2011).   

 

ICA banken var den bank som sett till andel inlånat kapital (86%) med en lägre del utlånat kapital 

(65 %) hade en högre nivå av tillgångarna placerade i värdepapper (21%) än PPI-bankerna som 

grupp. Det går i linje med Heffernan (1996) om att ett överskott i inlånat kapital måste söka 

finansiering på annat håll för att minska räntekostnaderna, samt att det går i linje med Arnold & 

van Ewijk (2011) påstående om att PPI-bankerna investerar kapital i riskfyllda investeringar. 

Däremot var ICA bankens inlåningsränta för perioden (2007-2014) 1,09 procent vilket var lägre 

än både PPI-bankernas och storbankernas snitt för samma period. Det förklarade då inte Arnold & 

van Ewijk (2011) påstående om att kunderna valt att sätta in sitt kapital på ICA banken till följd 

av en attraktiv inlåningsränta då en sådan inte har funnits under studiens undersökningsperiod.  

 

Ytterligare bank som investerade överskottskapital i värdepapper var Nordnet (24%) trots deras 

låga andel inlånat kapital i förhållande till skulder (33%). 

  

De svenska PPI-bankerna i denna studie tillhandahåller inte heller företagslån vilket kan leda till 

en brist på företagsutlåning och på sikt påverka samhället genom minskad tillväxt. Arnold & van 

Ewijk (2011) påtalade att PPI-banker med en högre andel av skulder i in- och upplåning än andel 

tillgångar i utlånat kapital kunde vara en risk för systemstabiliteten. Att både Resurs bank och 

Ikano bank har en högre andel av tillgångarna placerade i övriga tillgångar går istället att härleda 

till deras företagsfinansiering. De kringgår företagslån genom att erbjuda företag finansiering med 

hjälp av dem. Företagen erbjuds factoring- där banken köper företagets fakturor, leasing- banken 

köper maskiner, utrustning och inventarier och hyr ut dem till företagen. Dessutom erbjuder de 

även betallösningar som placerar banken som en mellanhand mellan kunden och företaget. Banken 

betalar direkt till företaget och sedan betalar kunden i sin tur till företaget. Det är en typ av 

intermediärverksamhet genom att besparingar från kunder placeras riskfritt men effektivt (Freixas 

& Rochet, 2006). Vilket bidrar till samhällets utveckling av genom banken betalar företaget direkt 

och står för risken för att kunden kommer betala till banken. Det leder till att företaget inte behöver 

invänta betalning från kunden för att kunna ha likviditet för att utveckla företaget. 
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6. Slutsats 
 
 

- PPI-bankerna presterade bättre än storbankerna sett till ROE och ROA, främst på grund av 

höga räntemarginaler. De hade högre inlåningsränta än storbankerna men även högre 

utlåningsräntor, vilket var ett tecken på en högre riskpremie.  

- Studiens PPI-bankers inlånade kapital ökade när storbankernas inlånade kapital minskade, 

men det berodde inte på att PPI-bankerna erbjöd fördelaktigare inlåningsräntor.  

- Svenska PPI-banker gick att dela in i tre olika grupper avseende strategi.  Differentierad 

strategi sett till att erbjuda aktiedepåer till privatpersoner och företag, olikt övriga PPI-

banker. Fokuserad strategi genom mer riskfyllda aktiviteter i form av utlåning till 

riskfyllda kunder samt företagsfinansiering genom leasing, factoring och 

betalningslösningar. Samt kostnadsöverlägsen strategi där de PPI-bankerna främst 

konkurrerade mot storbankerna och inte PPI-bankerna. En av bankerna i gruppen klassades 

som ”fast i mitten” där banken inte uppvisade några konkurrenskrafter mot övriga banker 

sett till kostnadsdifferentiering eller fokusering.  

- Svenska PPI-banker följer inte tidigare forskares hypoteser om PPI-strategin vilket gör att 

de inte passar att studera därefter. 

- PPI-bankernas kunder utgör inte en risk för likviditetsbrist till följd av att de är 

räntekänsliga. Däremot investerar tre av studiens PPI-banker över 10 % av deras skulder i 

värdepapper vilket enligt tidigare forskare kan klassas som riskfyllt investerande. 

7. Diskussion  
 

Studien anser att PPI-strategin inte är passande att applicera på banker då den är svår att applicera 

i praktiken på det sättet som den kan fungera för övriga företag. Strategin bygger som tidigare 

nämnt på att snabbt ta marknadsandelar på en mogen marknad genom att konkurrera med 

fördelaktigare priser och genom det få en ökad vinst. 

 

Att ta marknadsandelar snabbt på en marknad är kopplat till kostnader och risk för banker vilket 

kan påverka deras lönsamhet negativt.  För banker handlar det om balans mellan in- och utlåning 

vilket leder till att de måste se sina kunder både som kunder och leverantörer av kapital för att på 

ett fördelaktigt sätt ta marknadsandelar, annars blir det övervikt åt något utav hållen vilket då leder 

till ökade kostnader och/eller ökade risker för banken. Detta kan förklara varför studiens PPI-

banker och storbankerna närmar sig varandra avseende lönsamhet då de bygger på samma 

grundteori som finansiell intermediär som vill undvika risk men öka sin lönsamhet, men då i ett 

jämnt tempo för både in-och utlåningssidan.  
 

Furst (2002) och Cyree et al. (2009) argumenterade båda och presenterade belägg för att PPI-

bankerna skulle nå en ökad lönsamhet på längre sikt. Furst (2002) påtalade att när kostnaden för 

tekniken lagt sig, då det var en stor kostnad för installation och utbildning och personal, samt när 

marknaden lärt sig tekniken borde PPI-bankerna ha en ökad vinst i förhållande mot traditionella 

banker.  Cyree et al. (2009) diskuterade att PPI-bankerna hade ett bättre resultat i uppstartsfas 

jämförelsevis mot traditionella banker i deras uppstatsfas, och såg därför potential för PPI-

bankerna att nå skalfördelar på sikt vilket kunde överträffa traditionella bankers prestation.  
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Det som utelämnas i diskussionerna i jämförelsen mellan traditionella banker och PPI-banker (i 

västvärlden) är de traditionella bankernas förmåga att även dem anpassa sig till ny teknik för att 

behålla konkurrenskraft. Sett till forskningen gällande PPI-strategin påvisade Enders & Jelassi 

redan år 2000 att konkurrensfördelarna PPI-företag hade, minskade genom att tidigare ”brick”-

företag övergick till att bli ”click”-företag genom att komplettera den fysiska butiken med en 

hemsida. Steinfield (2002) talad även om det omvända, att PPI-företag övergick till att bli ”click”-

företag för att skapa synergieffekter. Det är numera en ovanlighet att som företag (och då bank) 

inte finnas tillgänglig på Internet, vilket gör jämförelsen mellan PPI-banker och storbanker sett till 

PPI-strategi felaktig. Det behövs istället andra parametrar för att studera skillnader mellan dem.  

 

8. Vidare forskning 
 

Vidare forskning skulle kunna vara att studera vad det är som gör att kunderna väljer PPI-bankerna 

istället för storbankerna, om det inte är fördelaktiga räntor som attraherar kunderna att byta bank. 

 

 

9. Kritik mot studien 
 

Studien borde ha valt ett djupare fokus på bankernas lönsamhet sett till en djupare teoretisk 

referensram kopplat till bankers val av strategi. Dessutom borde bankernas kapitalstruktur 

studerats utifrån exempelvis DuPont-modellen, och sedan ställts i kontrast mot PPI-strategin. Det 

hade då varit möjligt att studera varför bankerna skiljde sig åt och vilka fördelar de olika 

alternativen av kapitalstruktur kan bidra till samt vilken kapitalstruktur och strategi som är bäst 

lämpad för en PPI-bank. 

 

Studiens utgångspunkt att de svenska PPI-bankerna gick att undersöka som grupp i samband med 

PPI-strategin, samt tidigare forskning inom ämnet ledde till att studien fick en felaktig infallsvinkel 

och då fel fokus. En kvantitativ studie avseende bankernas kapitalstruktur hade varit bättre lämpad, 

alternativt en kvalitativ studie i form av fallstudie av ett mindre antal svenska PPI-banker för att 

skapa förståelse för avvikelserna mellan dem. De svenska PPI-bankerna ska ses som nischebanker 

och inte en konkurrent till storbankerna som tidigare forskare placerat dem utefter ”click-and-

mortar” och PPI-strategi. De kan även vara en förklaring till att den tidigare forskningen inte fått 

samständiga resultat genom att de försökt jämföra nischbanker med universalbanker.  
 

Banker är svårstuderade objekt då både externa och interna faktorer påverkar varför de agerar på 

ett visst sätt på marknaden. Dessutom reagerar deras inlåning på deras utlåning och vice versa. 

Regressionsanalysen är inte representativ då det finns ett för litet antal PPI-banker i Sverige, och 

dessa skiljer sig sinsemellan, därav har studien kompletterats med kvalitativ analys vilket 

förhoppningsvis bidragit till en ökad förståelse.   

 

Bankerna var dessutom svårstuderade sett till information från deras årsredovisning vilket lett till 

komplikationer i studien att kunna jämföra bankerna som grupp och även individuellt samt under 

en längre tidsperiod. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 PPI-bankers ROA och räntemarginal 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PPI-banker ROA ,011202 ,0113270 56 

PPI-banker räntemarginal ,054759 ,0336415 56 

 

Correlations 

 PPI-banker ROA 

PPI-banker 

räntemarginal 

Pearson Correlation PPI-banker ROA 1,000 ,782 

PPI-banker räntemarginal ,782 1,000 

Sig. (1-tailed) PPI-banker ROA . ,000 

PPI-banker räntemarginal ,000 . 

N PPI-banker ROA 56 56 

PPI-banker räntemarginal 56 56 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,004 1 ,004 84,828 ,000b 

Residual ,003 54 ,000   

Total ,007 55    

a. Dependent Variable: PPI-banker ROA 

b. Predictors: (Constant), PPI-banker räntemarginal 
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Bilaga 2. PPI-banker och storbankers andel av total inlåning  
 

Korrelations 

 

Storbanker 
andel av total 
inlåning 

Internetbanker 
andel av total 
inlåning 

Pearson Korrelation Storbanker andel av total 
inlåning 

1,000 -, 872 

Internetbanker andel av total 
inlåning 

-, 872 1,000 

Sig. (1-tailed) Storbanker andel av total 
inlåning 

. ,005 

Internetbanker andel av total 
inlåning 

,005 . 

N Storbanker andel av total 
inlåning 

7 7 

Internetbanker andel av total 
inlåning 

7 7 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Storbanker andel av total inlåning ,811752 ,02153 7 
Internetbanker andel av total inlåning ,050406 ,00711 7 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,002 1 ,002 15,929 ,010b 

Residual ,001 5 ,000   
Total ,003 6    

a. Dependent Variable: Storbanker andel av total inlåning 

 
 

Bilaga 3 PPI-bankers inlåning och inlåningsränta 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PPI-banker andel av total 

inlåning 
,007201 ,0084383 49 

Inlåningsränta justerad med 

reporänta 
,000009 ,0088990 49 

 
 

Correlations 

 

PPI-banker andel 

av total inlåning 

Inlåningsränta 

justerad med 

reporänta 
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Pearson Correlation PPI-banker andel av total 

inlåning 
1,000 ,294 

Inlåningsränta justerad med 

reporänta 
,294 1,000 

Sig. (1-tailed) PPI-banker andel av total 

inlåning 
. ,020 

Inlåningsränta justerad med 

reporänta 
,020 . 

N PPI-banker andel av total 

inlåning 
49 49 

Inlåningsränta justerad med 

reporänta 
49 49 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,000 1 ,000 4,446 ,040b 

Residual ,003 47 ,000   

Total ,003 48    

a. Dependent Variable: PPI-banker andel av total inlåning 

b. Predictors: (Constant), Inlåningsränta justerad med reporänta 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence Interval 

for B 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) ,007 ,001  6,182 ,000 ,005 ,010 

Inlåningsränta 

justerad med 

reporänta 

,279 ,132 ,294 2,109 ,040 ,013 ,545 

a. Dependent Variable: PPI-banker andel av total inlåning 
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Bilaga 4 Sammanställning PPI-bankers tillgångar och skulder (2014.12.31) 
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Bilaga 5 Årsvis utveckling av bankernas lokal- och personalkostnader 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bilaga 6 Bankernas inlåning 
 

 

Total 

inlåning SEB Nordea Swedbank SHB Skandia 

2007  1 888 842  411230 305430 348557 482487  50 631  

2008  2 066 341  452613 505903 393079 505903  51 986  

2009  2 138 272  490850 355520 394054 522503  61 739  

2010  2 245 933  484839 355213 437870 527213  62 969  

2011  2 645 673  607454 395595 459720 705565  71 302  

2012  2 824 057  637721 431357 473104 668683  77 365  

2013  2 998 499  598580 421082 501294 814227  75 677  

 

 Ikano ICA SBAB Nordnet Avanza Resurs 

2007  5 904   7 509   759   8 203   6 370   1 564  

2008  6 769   8 683   3 452   6 813   7 386   2 409  

2009  8 886   8 934   4 653   8 485   8 294   3 914  

2010  10 725   8 851   6 083   11 206   10 159   4 418  

2011  12 661   9 147   8 769   12 887   10 561   4 046  

2012  13 880   10 267   27 654   12 815   11 116   6 429  

2013  14 084   10 600   45 869   15 406   12 987   12 057  

 


