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Abstract 

The purpose of this study was to analyze how pending market changes is affecting Swedish 

banks service processes, strategies and competitiveness. This to get an overview of how the 

future banks will look like. The theoretical framework has included key elements such as ser-

vice processes, productivity and efficiency. The study has been based on a qualitative method 

where the delphi technique and secondary data were used for data collection. The analysis 

was made in accordance with the theoretical framework where digitization is produced as a 

key indicator for market changes. Our results show that service processes are becoming more 

standardized. For that reason, competition is increasing and the importance of having a good 

stategi becomes central. Mainly due be able to withstand the increased competition. To say 

exactly what the future will look like is difficult, however, what can be said is that digitization 

are and will be part of the future of banking. 
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1 Inledning  
Inledningsvis problematiseras det valda studieområdet vilket sedan leder fram till studiens 

frågeställningar. Därefter följer studiens syfte samt avgränsningar.  

1.1 Problematisering 

“Banking industry is definitely among the service industries that have been thoroughly trans-

formed during the past decades” (Tinnilä, 2013).  Svenska bankföreningen (2015) stärker 

detta då de menar att banksektorn är utsatt för ett starkt förändringstryck. De påpekar att en 

viktig förändring som skett är att bankkontoren fått minskad betydelse för kunderna gällande 

vanliga bankärenden. Dessa bankärenden utförs istället i stor utsträckning digitalt. Lejeune 

(2003) hävdar att flera transaktioner alltmer utförs på internet men att mer komplexa tjänster, 

till exempel lån och kapitalförvaltning, kräver personlig service samt mer kvalificerad perso-

nal för att kunna fungera som rådgivare. Joseph et al. (2005) påpekar att kundens förväntning-

ar på service också har ökat på grund av att det finns fler alternativ inom bankmarknaden. Det 

har lett till att banksektorn har tvingats utforma ett bredare format av banktjänster än tidigare. 

Detta resonemang stärks av Hunter et al. (2001) som hävdar att internet används allt oftare 

inom tjänstesektorn, detta leder även till nya strategier vilket i framtiden kommer kräva orga-

nisatoriska förändringar. Heemskerk (2016) menar i ett uttalande om digitaliseringen att ”det 

har tillåtit banker att skära ned på kontorsrelaterade kostnader eftersom deras kunder mer 

och mer använder digitala kanaler”. Dietz et al. (2016) poängterar även de en problematik 

där banker står inför marknadsförändringar, där de mer specifikt ser på digitaliseringen som 

en bidragande faktor till att banker i en högre grad befinner sig i konkurrensutsatt position. 

Svenska bankföreningen (2015) anser att konkurrensen har ökat inom banksektorn då nya 

företag, svenska och utländska, har etablerat sig på den svenska marknaden. Det finns idag 

fyra huvudkategorier av banker på den svenska marknaden: svenska bankaktiebolag, ut-

ländska banker, sparbanker och medlemsbanker. De svenska bankaktiebolagen kan sedan 

kategoriseras ytterligare där den största gruppen utgörs av de svenska storbankerna Handels-

banken, Nordea, SEB och Swedbank. Dessa banker är betydelsefulla aktörer på flera mark-

nader och kan erbjuda alla typer av banktjänster. Ett annat namn för denna grupp är univer-

salbanker. 
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Claessens och Van Horen (2014) har dokumenterat stora ökningar för närvaron av utländska 

banker i flera länder där en specifik ökning skedde efter finanskrisen 2008. I Sverige ser man 

bland annat den utländska banken Danske bank, som är Sveriges femte största bank (Svenska 

bankföreningen, 2015). Claessens och Van Horen (2014) påpekar att större utländska bankers 

verksamheter, såsom Danske bank, är sammanförda med större effekter på utbudet av bank-

tjänster. Detta medan mindre banker är mer nischade inom exempelvis värdepappershandel 

(Clarke et al. 2005). Inom den svenska banksektorn ser man hur detta yttrar sig genom delvis 

Danske banks inflytande på marknaden men också genom de små bankerna såsom Avanza 

och Nordnet som främst är inriktade på tjänster såsom värdepappershandel och förvaltning. 

Därmed ökar konkurrens från dessa typer av banker mot de traditionella storbankerna. Till 

exempel så har Avanza blivit utsedd till att ha “årets nöjdaste sparkunder” varje år under de 

senaste sex åren (Avanza, 2016). Utöver detta finns det företag som ursprungligen har sin 

verksamhet förlagd i en annan bransch men som nu har startat upp bankverksamhet inom sin 

rörelse, exempelvis ICA-banken samt Skandiabanken. Allen och Gale (2000) anser att en ef-

fekt av den ökade konkurrens inom banksektorn är att bankerna tar större risker i sina investe-

ringar för att kompensera förlusten som följd av ökad konkurrens. 

Utöver ovanstående presenterade marknadsförändringar finns ytterligare en del i påverkan av 

den svenska bankmarknaden. År 2015 införde Riksbanken negativ ränta i Sverige. Dahlberg 

(2015) hävdar att införandet av minusräntan kostar uppemot 200 miljoner för de traditionella, 

svenska storbankerna. En ytterligare sänkning av räntan skulle kosta ännu mer. Ingves (2015) 

förklarar i beslutet om införande av negativ ränta att bankerna kommer att behöva betala då 

de ska placera pengar hos Riksbanken. Ingves (2015) framhäver också att det är svårt att för-

utse vad konsekvenserna kommer att bli för de banker som opererar på den svenska mark-

naden. Dock framhåller Flores (2015) att bankerna i Sverige i dagsläget gör rekordvinster 

trots den ökade konkurrensen och minusräntan. Det beror bland annat på att andelen bolån har 

ökat, alltså upprätthåller bostadsmarknaden till viss del dessa vinster. Centre of the Study of 

Financial Innovation, CSFI, (2015) har genom svar från 672 av världens främsta bankirer, 

lagstiftare och analytiker i över 52 länder kunna identifiera utmaningar samt risker som bank-

sektorn står inför nu och i framtiden. Rapporten har identifierat 24 faktorer som påverkar 

bankmarknaden i stigande grad där makroekonomisk omgivning anses som den faktorn som 

influerar marknaden mest medan hållbarhet är den faktor som har lägst påverkan. Utöver de 

utmaningar som listas i rapporten menar de att “The banking industry is under attack from 

many angles, not just from traditional risks but also new uncertainties.” 
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Utifrån de rådande förhållandena ses en trend av förändring inom banksektorn. De svenska 

bankerna står inför en utveckling som inte går att bortse ifrån. Vad kommer den svenska 

banksektorn att utvecklas till? Vi vill på grund av detta undersöka: 

• Hur påverkar pågående marknadsförändringar svenska bankers tjänsteprocesser och 

strategier? Samt undersöka hur deras framtida konkurrenskraft kommer att se ut.  
1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att få en förståelse över hur pågående marknadsförändringar på-

verkar bankers tjänsteprocesser och strategi samt hur deras konkurrenskraft berörs. Detta för 

att kunna få en överblick över hur framtidens banker kommer att se ut. Detta studerat ur ett 

bankperspektiv. Studiens inriktning baseras sig på Wonglimpiyarat (2014) uttalande om att 

vidare forskning behövs inom områden som täcker in konkurrens om intäkter i framtidens 

digitala bankmarknad. 

1.3 Avgränsning 

För att avgränsa studien har bankmarknaden i Sverige valt som studieobjekt, där sju utvalda 

banker har granskats. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att ett bankperspektiv har anta-

gits där en inriktning gjorts på tjänster. 

1.4 Val av begrepp 

Då många olika begrepp förekommer för vad definitionen är för den marknad som en bank 

opererar på har vi valt att begränsa oss till två uttryck. Dessa två benämningar kommer vi 

använda som synonymer för att skapa variation i texten. Valet av begrepp är banksektor samt 

bankmarknad. 
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2 Teoretisk referensram  
Under kapitlet teoretisk referensram kommer studiens huvudsakliga teori att tas upp. Inom 

varje del kommer fördjupningar göras där avgränsning sker i relation till vår forskningsfråga. 

Följt av detta kommer tre modeller presenteras vilket senare kommer att ligga till grund för 

analys. 

2.1 Produktivitet i tjänster 

Rust och Huang (2012) förklarar hur tjänsteproduktivitet blir alltmer i fokus då tjänster är en 

stor del av samhället. De menar även att styrningen av tjänsteproduktivitet kräver att man tar 

hänsyn till både den allmänna effektiviteten samt hur effektiv man är på att använda sina re-

surser. Den allmänna effektiviteten påverkas exempelvis av tjänstekvalité och kundnöjdhet. 

En ökning av tjänsteproduktiviteten kan leda till att den allmänna effektiviteten samt resursef-

fektiviteten ökar. Dock innebär en ökning av tjänsteproduktiviteten ofta en avvägning. Detta 

då en ökad produktivitet kan leda till att tjänstekvaliteten påverkas negativt vilket i sin tur kan 

bidra till minskade intäkter. Rust och Huang (2012) menar att ledande befattningshavare kon-

tinuerligt står inför dessa avvägningar. De påpekar även att vid en given nivå av teknologi 

måste företag avväga hur de ska prioritera tjänstekvalité och produktivitet. De avancerade 

tekniska framstegen gör det möjligt att automatisera tjänster vilket medför en ökad produkti-

vitet. Rust och Huang (2012)  poängterar att den ökade produktivitet beror på hur avancerad 

den nya tekniken är. 

 
För att öka perspektiven har Rust och Huang (2012) använt teori från marknadsföringslittera-

tur. De menar att litteraturen kring det traditionella sättet att tänka om tjänsteproduktivitet är 

att se den faktiska utkomsten av prestationer, och därmed att en högre produktivitet är bättre. 

Detta på grund av desto högre produktivitet (förutsatt att allt annat är lika) desto större vinster 

på företagsnivå. Rust och Huang (2012) bygger på de resonemang som förs inom marknads-

föring om att en avvägning sker mellan produktivitet och servicekvalitet för att uppnå en lön-

samhet inom tjänstesektorn. Om en avvägning sker mellan produktivitet och tjänstekvalitet, 

kan kostnadsbesparingar från den ökade produktiviteten bli kompenserat av intäktsförluster 

från minskad kundnöjdhet, förutsatt att bättre tjänstekvalitet och högre kundtillfredsställelse 

leder till en högre grad av kundlojalitet. De visar att produktivitetsnivån blir lägre då företa-

gen satsar på att vara konkurrenskraftiga i syfte att uppnå lönsamhet på lång sikt jämfört med 

en vinstmaximering på kort sikt. Sammanfattat visar Rust och Huang (2012) resultat över hur 

valet av produktivitetsnivå inte endast sker i syfte för att vinstmaximera utan också för att 
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kunna uppnå en typ av diversifiering (det vill säga konkurrera om tjänstekvalité), öka försälj-

ning samt ta marknadsandelar. Kontentan av Rust och Huangs (2012) resultat förklaras alltså 

av att företag kan tendera till att vara för produktiva i förhållande till den optimala nivån. 

Detta kan leda till att tjänstekvalitén påverkas samt att den allmänna effektiviteten blir sämre 

på lång sikt. 

2.2 Nyckeltal  

Jönsson och Wahlström (2015) menar att måttet K/I-tal är ett effektivitetsmått som besvarar 

frågan: Hur mycket kostar det att tjäna en krona? K/I som står för kostnad/intäkt, ska alltså 

vara så lågt som möjligt. Hess och Francis (2004) använder sig av K/I som en grundläggande 

måttstock för att mäta effektiviteten på en nyzeeländsk bank (ASB). De definierar måttet som 

“as non-interest expense divided by the sum of net interest income and non-interest income” 

där de poängterar att måttet är väl accepterat inom finansbranschen. 

Dock förklarar Hess och Francis (2004) att måttet har sina begränsningar, då nyckeltalet inte 

är resistent mot omvärlden, kan exempelvis räntenivåer samt tillståndet i ekonomin påverka. 

Till exempel kan ett väldigt lågt K/I-tal komma att kosta en bank dyrt då exempelvis uppsäg-

ningar och kostnadsbesparingar kan slå över till att man tappar marknadsandelar vilket alltså 

reducerar intäkterna för bankerna. Ett ogynnsamt K/I-tal kan även spegla de investeringar 

som banker har gjort, exempelvis i teknologi för att på lång sikt kunna få en bättre kostnads-

position. Hess och Francis (2004) föreslår på grund av detta att det kan vara lämpligt att ha ett 

jämförelsetal alternativt jämföra olika aktörers utfall för att kunna skapa en måttstock. 
	  

2.3 Tjänsteprocessmatrisen  
Tjänsteprocessmatrisen (Schmenner, 1986) är en klassificeringsmodell för tjänsteföretag ba-

serat på egenskaper hos varje företags tjänsteprocesser. Matrisen kan vara användbar vid 

undersökning av strategiska förändringar inom tjänsteverksamheter. Matrisen är uppbyggd av 

fyra kvadranter där varje kvadrant presenterar utmaningar som är förknippade med varje till-

hörande klassificering. 

Den klassificering som presenteras är graden av arbetsintensitet samt graden av kundinterakt-

ion och anpassning. Dessa finns illustrerade i form av axlar i matrisen. Schmenner (1986) 

menar att arbetskraftsintensitet kan förklaras av förhållanden mellan arbetskostnader samt 

värdet av maskiner/inventarier. En aktör vars tjänst kräver en hög grad av tid samt arbete jäm-
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fört med exempelvis en fabrik med låga utrustningskostnader skulle kunna definieras som 

arbetsintensiv. Kundinteraktion definieras av i vilken grad kunden kan integreras i den be-

rörda tjänsteprocessen. Anpassning representerar möjligheten till att kunna ändra efter kun-

dens specifika behov i syfte att nå kundtillfredsställelse.  

 

 
Tjänsteprocessmatris, Schemenner (1986).            

Kvadranten högst upp till vänster i matrisen innehåller verksamheter med en låg grad av ar-

betsintensitet och en låg grad av kundinteraktion samt anpassning. Denna kvadrant har klassi-

ficeringen ”service factory”. Inom denna kvadrant förklarar Schmenner (1986) att verksam-

heter såsom flygbolag och hotell kan kategoriseras in. Den övre högra kvadranten inkluderar 

företag med en låg grad av arbetsintensitet och en hög grad av interaktion och anpassning. 

Sjukhus och bilverkstäder är exempel på verksamheter som faller inom denna kvadrant som 

är märkt ”service”.  

Längst ner till vänster återfinns kvadranten som är märkt ”mass service”, verksamheter inom 

detaljhandeln och skolor återfinns inom denna del. Hög grad av arbetskraftsintensitet och en 

låg grad av interaktion och anpassning kännetecknar ”mass service” enligt Schmenner (1986). 

Slutligen är det den nedre högra kvadranten ”professionell service”. Verksamheter med hög 

grad av arbetsintensitet och en hög grad av interaktion och anpassning kategoriseras inom 

denna kvadrant (Schmenner, 1986). Exempel på verksamheter inom kvadranten är invest-

mentbanker, revisorer och arkitekter.  
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Tinnilä (2013) har ytterligare modifierat matrisen och skapat en modell som lämpar sig för 

analys av den specifika tjänstesektorn bank. Tinnilä (2013) använder sig i matrisen av para-

metrarna graden av variation samt tjänsteprocesstid. 

Graden av variation innebär bankens kundanpassning mot varje individ men inkluderar också 

graden av interaktion med enskild kund (Tinnilä, 2013). Ytterligare en definition på variation 

är flexibilitet, Brozovic et al. (2016) menar att flexibilitet inom tjänster är en verksamhets 

förmåga att åstadkomma förändringar som skapar värde för kunden. Med andra ord en verk-

samhets möjlighet till att möta och anpassa efter olika kunders behov. Tinnilä (2013) resone-

mang är att en del banktjänster är tillämpat att ha en hög grad av interaktion med kunder. Ex-

empelvis tjänster som rådgivning där man skräddarsyr efter önskemål från kundens behov. 

Dessa tjänster innebär också att de har en hög grad av variation. Så kallade “service factorys” 

har dock karaktäristiskt sett en låg grad av variation och dessutom en låg grad av interaktion 

med kunder, exempelvis självservicetjänster. I matrisens andra parameter där tjänsteprocess-

tid används, menar Tinnilä (2013) att en snabb genomloppstid i denna modell indikerar på en 

snabb tjänsteprocess. Exempelvis så ses kundanpassad rådgivning som en långsam genom-

loppstid medan självservicetjänster ses som snabb. 

 
Bankmatris, Tinnilä (2013). 
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Schmenner (1986) betonar att ett företag kan vara lönsamma i alla de kvadranter som finns i 

matrisen om de skapar värde som är tillräckligt. Dock påpekar Tinnilä (2013) att verksamhet-

er bör diversifiera sig mot “service factory” för att skapa en ökad produktivitet. Detta exemp-

lifierar även modellen där illustrationer visar hur “mass service” och “service shop” rör sig 

mot “service factory” medan mer kundanpassade tjänster förblir under kategorin “professional 

service”. Något som Tinnilä (2013) dock påpekar är att trots att volymökningar inom enklare 

banktjänster ökar, så ökar också mer komplexa banktjänster som också i stor utsträckning är 

anpassade från kund till kund. 

2.4 Analysmall av tjänsteprocessmatrisen  

Tinnilä (2013) har skapat en analysmall av den tidigare presenterade bankmatrisen. Inom 

varje spektrum kan man mer i detalj analysera skillnaderna mellan olika tjänster som produce-

ras. De olika spektrumen omsluts sedan av två axlar service variation samt service process 

time, i enlighet med den tjänsteprocessmatris som tidigare redogjorts för. Tjänster med myck-

et snabba processtider i samband med en låg grad av variation kännetecknas av ärenden över 

disk, såsom enkla transaktioner. Även ärenden som är internetbaserade kan kategoriseras som 

tjänster med mycket snabba processtider och låg grad av variation. Detta då dessa uppdrag i 

stor utsträckning är automatiserade. Liknande är också bankomater, som även de är mycket 

automatiserade och självbetjäningsbaserade (Tinnilä, 2013). 

Självbetjäningstjänster som är internetbaserade kräver ett engagemang från kunden men tjäns-

ten i sig är något som inte påverkar tjänsteproduktionen (Dahlberg et.al, 2008). Fördelen med 

användandet av mobila banktjänster från en konsumentsynpunkt är dess bekvämlighet i form 

av tid och plats (Laukkanenn, 2007). Hitt och Frei (2002) menar att kunder som använder sig 

av internetbaserade tjänster är mer värdefulla jämfört med kunder som endast använder sig av 

traditionella banktjänster. Detta då segmentet internetkunder använder sig av fler produkter 

och skapar ett högre värde jämfört med traditionella bankkunder. 
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Analysmall av bankmatris, Tinnilä (2013). 

 

2.5 Service process analysis, SPA-modellen  

Tinnilä och Vespäläninen (1995) förklarar att syftet med SPA-modellen är att kunna utvärdera 

effektiviteten genom en matchning av den typ av tjänst som erbjuds med olika distributions-

kanaler. Axlarna som omsluter modellen består av typ av tjänst samt typ av kanal. Bask et al. 

(2011) menar att modellen är ett ramverk för att kunna analysera relationer och tjänster på en 

strategisk nivå. Tinnilä och Vespäläninen (1995) påpekar att modellen innehåller fyra olika 

typer av tjänster: Mass transactions, standard contracts, customized delivery och contingent 

relationship.  

 

 Mass transaction är enkla tjänster med få valmöjligheter och därmed även en låg grad av 

anpassning mot kund. Dessa tjänster är till stor del rutinmässiga där exempel är: transferering 

av pengar samt kontantuttag.  

 

 Standard contracts är tjänster som kan innebära relativt komplexa specifikationer dock inte i 

sådan utsträckning att varje specifik tjänst anpassas efter kundens behov. Standardiserade 

kontrakt styr vilka alternativ tjänsten eventuellt kan tänkas erbjuda. Exempelvis är låneråd-

givning ett exempel på en sådan typ av tjänst.  

 

 Customized delivery förklaras av tjänster som är individuellt anpassade till kunder.  Ett ex-

empel på en sådan tjänst är investeringsrådgivning.  
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 Contingent relationship innefattar komplexa problem som kräver en hög grad av kommuni-

kation. Denna typ av tjänst förklaras av riskdelning vilket kräver nära relationen mellan aktör 

och kund. Exempel på tjänster som korrelerar med detta är långsiktiga arbeten med systemut-

veckling.  

 

Tinnilä och Vespäläninen (1995) menar även att matrisen innehar fyra olika typer av kanaler 

som representerar de kanaler som används för att nå ut sin tjänst på marknaden. Dessa är: 

Market network, service personnel, agent/alliance och internal hierarchy.  

 

 Market network förser kunden med tillgång till resurser genom minimal förmedling, vilket 

gör denna kanal till den kortaste rent tidsmässigt då denna kanal bygger på självbetjäning. Ett 

exempel på detta är användningen av uttagsautomater.  

 

 Service personnel som kanal är baserad på personlig interaktion. Anställda som tjänsteperso-

nal står i stor utsträckning för kommunikationen med kunder vilket även gör att denna kanal 

anses som kort. Exempel på tjänstepersonal kan vara sekreterare eller receptionister.  

 

 Agent/alliance omfattar experter som ofta företräder en tredje part. Dessa agenter arbetar nära 

kunden och fungerar som en mellanhand mellan den aktör som erbjuder tjänsten samt kunden.  

 

 Internal hierarchy syftar till att tjänsten upphandlas inom organisationen. Detta medför en 

lång kanal då det egentligen inte finns några reala kunder utan det som denna kanal handlar 

om det interna inom organisationen.  

 

Bask et al. (2011) menar att ineffektivitet uppstår vid tjänster där man till exempel erbjuder en 

enkel tjänst men med nära relationer, detta leder till kombinationen höga produktionskostna-

der och en låg grad av värdeskapande aktiviteter. En annan typ av ineffektivitet är då kom-

plexa tjänster erbjuds med icke frekventa relationer, vilket leder till höga transaktionskostna-

der och kvalitetsproblem. Bask et al. (2011) poängterar att för att undvika ineffektivitet kan 

SPA-modellen används för analys.  
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SPA-modellen, Tinnilä och Vespäläninen (1995). 
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3 Metod 
I följande kapitel kommer studiens metodologiska delar att presenteras. 

3.1 Kvalitativ metod 

Denna studie har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Bryman och Bell (2013) förklarar 

att den kvalitativa forskningsstrategin kan uppfattas som en metod där vikten läggs på relat-

ionen mellan teori och forskning. Ytterligare menar Bryman och Bell (2013) att syftet med 

kvalitativa studier är att gå in mer på djupet och bidra med förståelse över hur saker sker uti-

från den kontext och dess sammanhang. Då syftet för studien är att skapa förståelse för hur 

bankers strategi, tjänsteprocesser och konkurrenskraft påverkas av marknadsförändringar var 

det givet att den utgår ifrån kvalitativa metoden.   

 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Den primära datainsamlingsmetod som används i studien är delfimetoden. Hsu och Sandford 

(2007) menar att delfimetoden består av att ett antal individer får bearbeta ett komplext pro-

blem. Detta bygger på att individerna i fråga besitter en viss kunskap, åsikt eller expertis då 

eftersträvan är att vara representativ för en viss population (Hsu & Sandford, 2007). Delfime-

toden används generellt sätt för att kunna skapa prognoser, samla information inför beslutsfat-

tanden eller för granskning av möjliga strategier (Dalkey & Helmer, 1963). Kozak och Iefre-

mova (2014) förklarar att en traditionell delfimetod består av två till fyra rundor av frågor. I 

den första omgången får experter utvalda för studien svara på ett huvudsakligt frågeformulär 

där de med fundamentala frågorna för studien lyfts fram. Frågeformuläret är ofta uppbyggt på 

analys av branschen och litteraturgenomgång. Då den första omgången är färdigställd sam-

manställs svaren. Därefter skickas en sammanställning ut till samtliga respondenter för möj-

lighet till att komplettera sina svar. Denna procedur kan, men behöver ej, upprepas ytterligare 

två gånger innan svaren slutligen sammanställs. Genomförandet av delfimetoden för studien 

har bestått av svar från en panel på sju personer som alla har en koppling till banksektorn. 

Insamlingen har skett via mejlkontakt, där den främsta anledningen till valet motiveras av 

tidseffektivitet. Kozak och Iefremova (2014) förklarar att genomförandet av internetbaserade 

delfimetoder ökar. De menar att denna typ av delfimetod är mer tidseffektiv än den kontro-

versiella metoden som genomförs “manuellt”. De poängterar också att ur ett bekvämlighets-

perspektiv är detta fördelaktigt för både författare och respondenter. Ytterligare har data in-

kommit i from av en podcast där våra frågor har diskuterats. En podcast kännetecknas av en 
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tjänst där en ljudfil läggs upp och där vanligen allmänheten har möjlighet till att lyssna (Sve-

riges Radio, 2014).  

För att komplettera delfimetoden och skapa dignitet i empirin har även sekundärdata används. 

Bryman och Bell (2013) förklarar sekundärdata som data som oftast inte genererats genom 

den pågående forskningen utan som namnet antyder data som kommer genom sekundära käl-

lor. De sekundärdata som bearbetats i studien är årsredovisningar från samtliga av de utvalda 

bankerna.  

3.3 Urval 

Då studien utgår ifrån en delfimetod har ett icke-sannolikhetsurval används. Ett icke-

sannolikhetsurval syftar till att vissa enheter av en population har större möjlighet till att bli 

utvalda jämfört med den övriga populationen (Bryman & Bell, 2013). I första hand har ett 

bekvämlighetsurval tillämpats i studien. Bryman och Bell (2013) förklarar bekvämlighetsur-

val som att forskaren själv väljer ut respondenter och då delfimetoden bygger på att ett antal 

lämpliga experter väljs ut för det aktualiserade ämnet blir ett bekvämlighetsurval något givet. 

Utöver detta har även ett snöbollsurval tagits i akt för studien. Då de tillfrågade respondenter-

na även haft möjlighet att tipsa om ytterligare lämpade personer har även denna urvalsmetod 

används. 

Gällande sekundärdata har ett bekvämlighetsurval tillämpats. Den begränsningen som funnits 

är att data ska vara relaterad till de valda bankerna i studien. 
3.3.1 Respondenter 
Det empiriska materialet består, som nämnt ovan, främst av en panel via delfimetoden men 

även i form av sekundärdata. Valet av respondenter för delfimetoden har främst styrts av att få 

en spridning av personer inom banksektorn. Detta val motiveras av att vi ville få ett så brett 

spektrum av svar som möjligt. Nedan presenteras samtliga respondenter. 

Respondent Agnetha Jönsson 

Agnetha jobbar som VD och chefredaktör för tidningen Finansliv. Hon har tidigare arbetat för 

Aktiespararna samt som börsredaktör på Affärsvärlden. Utöver detta har Agnetha haft titel 

som reporter på Privata Affärer och Dagens Nyheter. Agnetha har dessutom haft en karriär på 

Nordea. 
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Respondent Peter Benson 

Peter driver Svenska Dagbladets Börsplus, där han kommenterar börsen och analyserar aktier. 

Peter driver även Sparpodden tillsammans med Joakim Bornold. Denna podd är enligt dem 

själva Sveriges största ekonomipodd. 

Respondent Joakim Bornold 

Joakim är anställd som sparekonom på Nordnet. Han har jobbat inom finansbranschen i 17 år 

där han främst arbetade med värdepappershandel. Joakim har även varit trader, aktiemäklare 

och mäklarchef. Joakim driver även Sparpodden ihop med Peter Benson som nämnt ovan. 

Respondent Pawel Wyszynski 

Pawel arbetar som Senior Investor Relations Officer för Nordea. Hans huvudsakliga arbets-

uppgifter består av att behandla relationen mellan Nordea och dess ägare. Peter har tidigare 

jobbat för Danske bank samt Nordea Market. 

Respondent Peter Kessiakoff 

Peter arbetar för SEB som analytiker och analyserar främst övriga banker på marknaden. Pe-

ter har blivit utnämnd av Affärsvärlden (2012) tillsammans med flera andra som bästa analy-

tiker teamet inom strategi. 

Respondent Monika Hörnfeldt 

Monika, likt Peter Kessiakoff, jobbar som bankanalytiker för SEB och analyserar bankmark-

naden i stort samt dess aktörer. 

Respondent Sara 

Denne respondent har valt att vara helt anonym då några av de ställda frågorna upplevdes som 

känsliga för dennes position. Respondenten benämns av den anledningen av en pseudonym 

där det tilldelade namnet är Sara. Sara arbetar inom ett av Sveriges största finansförbund. 
3.3.2 Banker 

För den sekundärdata som används har ett antal banker valts ut för granskning. Valet av ban-

ker har skett selektivt där sju banker från den svenska marknaden valts ut. Den gemensamma 

nämnaren för dessa sju banker är att alla besitter ett så kallat Oktroj, vilket kan förklaras av ett 
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tillstånd att bedriva bank. Ytterligare ett kriterium för de valda bankerna var att samtliga 

skulle vara börsnoterade, detta för att förenkla arbetet med att hitta samt samla in data. Moti-

vet för varför dessa banker valts ut stärks främst av att vi ville granska de fem största banker-

na i Sverige samt ta in ytterligare två banker som är helt digitaliserade i sin verksamhet. 

 
3.4 Etiskt förhållningssätt 
Kozak och Iefremova (2014) menar att strukturerade frågor, feedback, iteration samt anony-

mitet är kännetecknande av delfimetoden. För att ta hänsyn till ett etiskt förhållningssätt i stu-

dien har dessa fyra överväganden beaktats. För att skapa struktur på de frågorna som skulle 

användas för insamling av data har frågorna operationaliseras för att matcha med den littera-

turgenomgång som gjorts inför studien. 

De frågor som sändes ut till studiens respondenter fanns till förfogande att läsa innan svar 

gavs. Om frågorna på något sätt kändes osäkra hade respondenten ett val att inte svara på frå-

gorna. De svar som sedan inkommit har samtliga respondenter haft möjlighet att korrigera 

efter en sammanställning, vilket kan ses som en typ av feedback. Detta innebär att ett andra 

utskick har skett vilket går i linje med iterationen som delfimetoden kännetecknas av. Även 

anonymitet har speglat insamlingen av data då respondenterna inte avslöjats för varandra, 

detta för att kunna få så individualiserade svar som möjligt. Kozak och Iefremova (2014) me-

nar att en fördel inom delfimetoden är att anonymitet tillåter experter att kunna ändra sin upp-

fattning utan att gruppen påverkar. En fullständig anonymitet är dock svår att uppnå inom 

delfimetoden då visst belägg måste finnas för val av respondenter, främst ur aspekten att 

kunna skapa trovärdighet kring valen.  

Gällande sekundärdata har inga etiska förhållningssätt tillämpats. Detta då all data som an-

vänds via denna metod har samlats in via respektive banks offentliga dokument. 
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3.5 Operationalisering  
Nedan följer samtliga frågor som används samt dess operationalisering från teori som an-

vänds i studien. Frågorna kopplas ihop till fem begrepp, digitalisering, långsiktig effektivitet, 

strategi, konkurrens och framtidens banker. 

3.5.1 Digitalisering 

• Hur tror du den pågående digitaliseringen påverkar storbankernas arbetssätt inom 

organisationen? 

Med svar från denna fråga avser vi kunna få en indikation om hur storbankers arbetssätt för-

ändras eller utvecklas i och med den pågående digitaliseringen inom branschen. Detta för att 

kunna jämföra med Tinniläs (2013) resonemang om att internetbaserade självtjänster samt 

mobila bankärenden skapar en högre produktivitet inom banker. Vidare kopplas detta till Tin-

niläs (2013) analysmall där ett resonemang förs om att i detalj kunna granska tjänster inom 

spektrumet bank. 
3.5.2 Långsiktig effektivitet 

• Då samtliga storbanker inom Sverige är börsnoterade är kvartalsrapportens resultat 

något centralt - på vilket sätt tror du att detta påverkar bankernas möjlighet till att 

vara effektiva långsiktigt då de i stor utsträckning fokuserar kortsiktigt för att presen-

tera goda rapporter? 

Denna fråga ställdes för att få svar om banker i någon utsträckning bortser från en långsiktig 

effektivitet för att kunna vinstmaximera på kort sikt. Det kan kopplas till det Rust och Huang 

(2012) anser om vinstmaximering på kort sikt respektive på lång sikt. 
3.5.3 Strategi 

• Mätningar visar bland annat att Handelsbanken ökar sina kontor och antal anställda 

totalt sett medan de övriga storbankerna väljer att göra tvärtom. Kommer denna trend 

att fortsätta och vad kan du se för konsekvenser av det i så fall? 
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Denna fråga ställdes för att få svar på hur bankers strategi ser ut i och med marknaden idag. 

Detta för att kunna koppla till Tinniläs (2013) bankmatris  samt till viss del Tinnilä och 

Vespäläninen (1995) SPA modell. Båda modellerna visar hur valet av tjänsteerbjudande inom 

verksamheten har för inverkan på produktiviteten. 
3.5.4 Konkurrens 

• Internationaliseringen på marknaden samt inslagningen av nya aktörer, vad ser du för 

risker/möjligheter med detta? 

Med denna fråga sökte vi svar på hur konkurrens samt internationalisering kan påverka 

bankmarknaden. Med svar på detta kan en koppling göras till Tinniläs (2013) bankmatris 

där strategiska placeringar beroende på bankverksamhet kan göras. 
3.5.5 Framtidens banker 

• Hur ser utvecklingen för de svenska storbankerna ut för de närmaste 10-15 åren? 

Genom denna fråga ville vi få en fingervisning om vart de aktuella trenderna kommer att 

landa i framtiden. Denna fråga kan kopplas till samtliga modeller i referensramen. 
 

3.6 Bearbetning av data 

För att kunna analysera den insamlade data kodades frågorna i förhand till valda begrepp: 

digitalisering, långsiktig effektivitet, konkurrens, strategi och framtidens banker. På detta sätt 

kunde svaren på ett enkelt sätt kategoriseras. Dessa begrepp har varit en central del för att 

kunna besvara studiens frågeställning och syfte samt för analysering av data. Svaren samlades 

in via mejl samt genom en podcast och transkriberades därefter noggrant. Irrelevant material 

sorterades då bort, där exempelvis hälsningsfraser uteslöts. Vid insamling av sekundärdata 

användes samma begrepp där de då utgjorde sökord för att hitta relevant information. Vi 

valde således att lyfta fram det som ansågs viktigt för studien. Bryman och Bell (2013) påpe-

kar att då empiriskt material sorteras bort kan behövlig information för studien försvinna, 

dock granskades samtliga årsredovisningar noggrant för att underbygga detta.  
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Den analysmetod vi använt oss av vid analysering av data är innehållsanalys, där innehållet 

för respektive fråga sorterades in under ovan nämnda begrepp. Elos och Kyngäs (2007) menar 

att syftet med användningen av innehållsanalys är att kunna klassificera data i samma kategori 

genom exempelvis ord och fraser som delar samma innebörd. Mer specifikt har exempelvis 

ett uttalande om digitalisering hamnat under kategorin digitalisering. Om ett ytterligare utta-

lande gjorts om ett annat begrepp i samma fråga har detta kodats till en annan kategori.  

 

3.7 Studiens tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2013) förklarar att inom kvantitativ forskning används begreppen validitet 

och reliabilitet som viktiga kriterier för att uppnå en god studie. Då validitet och reliabilitet är 

kopplat till mätningar lämpar sig båda dessa begrepp för kvantitativa forskningsmetoder. 

Dock kan dessa begrepp vara överförbara för kvalitativ forskning med viss modifikation 

(Bryman & Bell, 2013).  Av anledningen att denna studie har en kvalitativ karaktär har be-

greppen validitet och reliabilitet valts att bortse ifrån. Istället har kriterierna trovärdighet samt 

äkthet valts för bedömning och tillämpning i studien (Bryman & Bell, 2013). 

3.7.1 Trovärdighet 
Trovärdighetsbegreppet består av fyra kriterier som följer nedan. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär att resultaten från studien ska kunna säkerställas genom att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som existerar, samt att rapportering skett till de tillfrågade 

respondenterna för att få bekräftelse på att forskaren uppfattat respondenterna på ett korrekt 

sätt (Bryman & Bell, 2013). Detta säkerställdes genom att respondenterna har kontaktats för 

att godkänna att transkriberingen av deras svar var korrekt utförd samt att de fått utrymme för 

att eventuellt lämna ytterligare kommentarer på de ställda frågorna. 

Överförbarhet 

Överförbarhet beskrivs som huruvida studiens resultat är överförbara i en annan kontext. För 

att möjliggöra detta är en viktig del att noggrant beskriva och redogöra för hur studien har 

genomförts (Bryman & Bell, 2013). Då denna studies syfte var att undersöka hur marknads-

förändringar påverkar bankers arbetssätt bör resultatet kunna vara överförbart i en annan, 

likartat, kontext. Dock kan det tänkas att resultaten inte är fullständigt överförbara i alla mil-

jöer på grund av ämnets specifika inriktning. 
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Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att en studies forskningsprocess ska förklaras fullständigt, för att kunna 

skapa transparens (Bryman & Bell, 2013). För att kunna upprätthålla en god pålitlighet har 

den metodologiska delen i arbetet beskrivits så fullständigt som möjligt. Då dock viss konfi-

dentiellt material finns är en fullständig transparens svåruppnåelig i denna studie.   

Konfirmering 

Konfirmering innebär att författare inte ska låta personliga värderingar påverka studiens till-

vägagångssätt eller resultat (Bryman & Bell, 2013). Då få egna kommentarer syrar igenom 

arbetet kan denna del anses som uppfylld. Dock kan en fullständig objektivitet inte infinnas 

då vi som författare “väljer” innehållet i studien. 
3.7.2 Äkthet 

Inom begreppet äkthet finns fem kriterier som följer nedan. 

Rättvis bild 

Kriteriet rättvis bild syftar till undersökningens möjlighet till att ge en tillräckligt rättvis bild 

av respondenternas åsikter och uppfattningar (Bryman & Bell, 2013). För att kunna tillför-

säkra en så rättvis bild som möjligt har respondenterna  ombetts att godkänna sina kommenta-

rer då dessa transkriberats. Respondenterna har även haft möjlighet att ändra eller tillägga 

ytterligare kommentarer. 

Ontologisk autencitet 

Ontologisk autenticitet kan förklaras av respondenternas användning av studien, i syfte att få 

en ökad förståelse av den undersökta miljön (Bryman & Bell, 2013). Då respondenterna i stu-

dien kommer att få ta del av dess resultat är förhoppningen att det kan bidra till att få en ökad 

förståelse för den undersökta miljön sett ur deras perspektiv. Av den anledningen kan detta 

kriterium tolkas som uppnått. 

Pedagogisk autencitet 

Detta kriterium handlar om i vilket utsträckning studien har lett till att respondenter har fått en 

ökad förståelse för hur andra respondenter upplever olika händelser (Bryman & Bell, 2013). 

Som nämnt ovan kommer respondenterna få ta del av studiens resultat där samtliga respon-
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denternas kommentarer kommer att finnas tillgängliga. Därmed är ambitionen att en ökad 

förståelse för andra respondenters åsikter blir följden. 

Katalytisk autencitet 

Katalytisk autenticitet handlar om i vilken omfattning studien gjort att respondenter upplevt 

att de kan förändra sin situation (Bryman & Bell, 2013). Då det finns möjlighet att få en in-

blick i hur andra banker resonerar kring marknadens situation kan det tänkas att respondenter 

som deltagit får inspiration till förändring. Att poängtera är dock att det är svårt att avgöra i 

vilken utsträckning förändring är möjlig för respektive respondent. 

Taktisk autencitet 

Taktisk autenticitet handlar om respondenterna har fått en fördelaktigare möjlighet till att 

vidta förbättringsmöjligheter (Bryman & Bell, 2013). Detta kriterium kan tolkas som uppfyllt 

då det kommer, genom en sammanfattning, ge tips på hur förbättringar kan göras inför fram-

tiden.  
3.8 Metodreflektion 

Kozak och Iefremova (2015) beskriver att validiteten för en studie genomförd med delfimeto-

den beror på antalet experter. Vi är medvetna om att om antalet experter hade varit större hade 

trovärdighet kunnat öka ytterligare i vår studie. Dock anser vi att de personer som kvalifice-

rats in som respondenter har en sådan kompetens att dignitet skapas. Vi är dock medvetna om 

att respondenternas åsikter kan ha speglat dess arbetsgivare ståndpunkter. Att använda delfi-

metoden som studiens främsta datainsamlingsmetod kändes givet med tanke på den informat-

ion metoden genererar. Att exempelvis använda sig av intervjuer hade kunnat vara värdefullt 

för studien men då många av de tillfrågade respondenterna hade en hög arbetsbelastning var 

utrymmet för intervjutid svår att få till. Kozak och Iefremova (2015) menar att det kan vara 

svårt att motivera respondenter till att delta i delfimetoder. De poängterar att i större studier 

används ofta monetära medel som motivationsfaktor. De framlyfter även att engagemang kan 

skapas genom intresse i studiens syfte alternativt genom att respondenterna känner sig hed-

rade av att bli tillfrågade om deltagande.  
 

För att komplettera har sekundärdata samlats in där årsredovisningar varit den främsta källan 

till information. Att ta in fler banker och ett större antal årsredovisningar kunde ha ökat studi-

ens omfattning och därmed även möjligheten till att kunna generalisera resultaten. För att 
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dock kunna hantera det material som skulle bearbetas valdes sju banker, tidigare nämnda, ut 

för vidare granskning. Vi är även medvetna om att objektivitet kan vara svårt att uppnå då 

årsredovisningar används. Detta då innehåll ofta speglas av att lyfta den egna bankens förde-

lar. Bryman och Bell (2013) menar att då en kvalitativ undersökning genomförs kan det vara 

svårt att uppnå objektivitet i sin bedömning. För att kunna skapa objektivitet har vi bortsett 

från egna åsikter vid datainsamling samt bearbetning, att dock uppnå fullständig objektivitet 

är svåruppnåeligt då en omedveten “färgning av texten” ofta förekommer.  
 

Ytterligare en reflektion vi haft gäller operationaliseringen samt val av begrepp. Då många av 

de operationaliserade frågorna samt begreppen korrelerar, så kommer begreppen i analysen 

till viss del integreras i varandra. Detta är något vi inte ser som en svaghet utan snarare en 

styrka då en händelsekedja kan kopplas samman genom dessa begrepp. Avslutningsvis reflek-

terar vi över de artiklar som används i studien. Ett antal artiklar har en nationalekonomisk 

grund vilken kan tänkas orsaka dilemman då studien har en företagsekonomisk inriktning. 

Trots detta ansåg vi att dessa artiklar var värdefulla, främst på grund av dess bidrag till det 

studerade ämnet. Vi bedömer även att detta skapar ett djup i studien då majoriteten av det 

insamlade materialet är av företagsekonomisk karaktär.  
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4 Empiri 
I följande kapitel kommer samtliga respondenternas svar att presenteras. De sekundärdata 

som bearbetats kommer även att redogöras för. 

4.1 Delfimetod  

Nedan kommer samtliga respondenternas svar att beskrivas i anslutningen till de aktualiserade 

frågorna för genomförandet av delfimetoden.  

4.1.1 Digitalisering 

Fråga 1. Hur tror du den pågående digitaliseringen påverkar storbankernas arbetssätt inom 

organisationen? 

Sara 

Sara anser att det beror delvis på vilken typ av digitaliseringsstrategi de olika bankerna an-

vänder sig utav. Men att överlag tror Sara att de mindre kvalificerade banktjänsterna såsom 

överföringar, betalningar, rådgivningsmöten och så vidare kommer att bli digitaliserade. Ban-

kernas kontor kan därför fokusera på de mer komplicerade tjänsterna som bankerna kommer 

att erbjuda, som också privatpersoner och företag använder sig utav. Exempelvis komplice-

rade investeringar och betalningsströmmar i multinationella företag. Detta kan också förändra 

bankernas intäktsmodell där de enklare tjänsterna betalas genom någon form av årligt abon-

nemang, där kortavgiften inkluderas. Sara tror då att avgifter blir högre för mer komplicerade 

tjänster. 

Peter Benson 

Peter tycker att bankerna har en enorm effektiviseringspotential som de aktivt jagar sedan 

några år tillbaka utifrån pågående digitalisering. 

Monika Hörnfeldt & Peter Kessiakoff 

De båda anser till att börja med att digitaliseringen är både en utmaning och en möjlighet för 

storbankerna. Möjligheterna är att bankerna kan möta sina kunder på nya sätt, effektivisera 

interna processer, regelefterlevnad och kunderbjudande. Utmaningarna är desto större. De 

säger att förenklat handlar det om att bankerna sitter på gamla IT-system, så kallade kärn-

bankplattformar som gör det relativt mer komplicerat för en storbank att uppdatera sin hård- 

eller mjukvara eftersom det är många olika system som är integrerade på olika nivåer. De 

menar att så fort en bank uppdaterar något i systemet så finns det en risk och risker kostar. Att 
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investera blir också en kostnad. De ställer sig frågan om effektiviseringsvinsterna överväger 

investeringskostnaderna. När det gäller bankerna så har de valt olika vägar. Nordea, som suttit 

på fyra olika kärnbankplattformar i fyra olika länder, har valt att byta till en helt ny i och med 

sitt Simplification program. Swedbank har uttryckligen sagt att de ska samarbeta med entre-

prenörer, start-ups och leverantörer som kan erbjuda en bättre produkt eller service än vad de 

själva kan utveckla. SEB väljer att utvecklas inom banken och Handelsbanken hävdar att de 

har ett fungerande system. 

Agnetha Jönsson 

Agnetha tror att den pågående effektiviseringen i arbetet fortsätter med allt färre jobb och med 

fler digitala kundkontakter. Samtidigt anser hon att regelverken blir allt fler så antalet an-

ställda inom compliance kommer att öka. Hon tror även att andelen anställda inom IT kom-

mer att öka relativt andelen ekonomer.  

Pawel Wyszynski 

Nordea har tagit beslut att byta ut hela sitt kärnbanksystem nyligen. Detta är ett direkt svar på 

digitaliseringen. 

4.1.2 Långsiktig effektivitet 
Fråga 2. Då samtliga storbanker inom Sverige är börsnoterade är kvartalsrapportens resul-

tat något centralt - på vilket sätt tror du att detta påverkar bankernas möjlighet till att vara 

effektiva långsiktigt då de i stor utsträckning fokuserar kortsiktigt för att presentera goda 

rapporter? 

Sara 

Sara är skeptisk till att det inom bankväsendet skulle finnas eller skapas en betydande rap-

portsminkning som kan finnas i Ericsson med flera. Dels för att det är svårt att göra det som 

kanske är vanligast, att bokföra framtida intäkter tidigare när det gäller bankverksamhet då 

varje utlåning eller inlåning måste ha en motsvarighet i balansräkningen. Sara anser också att 

bankerna har en helt annan granskning än många andra börsnoterade företag, och efter finans-

krisen så har många regler kommit på plats som minskar risken för den problematik som man 

har sett där exempelvis enskilda traders har kunnat förlora många miljarder utan att det har 

upptäckts. 
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Peter Benson & Joakim Bornold 

Peter tror att risken för att de inte kommer vara långsiktigt effektiva är väldigt liten, eftersom 

att aktiemarknaden belönar besparingar och alla de svenska storbankerna verkar drivas lång-

siktigt i dessa frågor. Peter tror inte att det finns något motsatsförhållande mellan dessa. 

Peter tror också att banker tänker långsiktigt när det gäller effektiviseringar och det tror han 

att börsen gillar. Han menar att bankers kostnader är lätt att följa, då man kan kolla på poster 

som antalet anställda och antalet kontor som banker har. Joakim anser att för banker så kan 

man “fiffla” med resultaträkningen i rapporter som banker ger. Men att balansräkningen är 

betydligt svårare. Däremot anser Peter att det däremot är ganska lätt att “fiffla” med balans-

räkningen men att det är svårt att göra det med kostnader eftersom organisationers kostnader 

är straight forward. Peter och Joakim förklarar att kreditförluster som bankerna drar av är väl-

digt subjektivt vilket gör att den kan se olika ut för olika banker. De båda anser också att de 

inte tror att de svenska storbankerna “fifflar” och vill inte antyda det heller med resultaträk-

ningen för att prestera goda kvartalsrapporter men att kvartalsrapporterna kan bli lite hur som 

helst då vissa poster är subjektiva. 

Monika Hörnfeldt & Peter Kessiakoff 

Monika säger att en bra rapport är beroende av marknadens förväntningar. I tider av högre 

investeringstakt blir bankernas guidning därmed viktigare. Historiskt kan ni se att stora pro-

jekt, kanske främst inom IT, har haft en tendens att kosta mer än initialt beräknat. Men det 

kan såklart vara diskonterat i aktiepriset. Rent generellt kan det finnas en motvillighet att från 

ett kvartal till ett annat gå från att guida för flat cost till högre på grund av investeringar, men 

det är viktigt att ta med bakgrunden till detta då. 

Agnetha Jönsson 

Agnetha tror att kvartalsrapportering inte påverkar bankerna i någon större utsträckning. Re-

dan idag säger hon att det kommuniceras finansiella mål som sträcker sig tre till fem år fram i 

tiden. En stor del av intjäningen är också relaterad till externa faktorer som ränteutveckling, 

börsutveckling, samt omfattningen av företagsaffärer. Det är ofta svårbedömda och ligger ofta 

bakom att kvartalsresultat avviker från analytikernas prognoser. Det är sällan som det är på 

kostnadssidan det är några större avvikelser. 



	  

	   25	  

Pawel Wyszynski 

Pawel säger att det är svårt att svara för andra banker, men att det börjar komma en trend där 

man ser att större IT investeringar prioriteras, detta då man måste göra det för att fortsätta 

vara relevant för kunderna. Pawel förklarar att Nordea har tagit ett beslut om att ha ett stort 

investeringsprojekt som löper över nästan fem år, och kommer att kosta över 1bn EUR, så han 

menar att Nordea fokuserar mer på den långsiktiga utvecklingen.   

4.1.3 Strategi 
Fråga 3. Mätningar visar bland annat att Handelsbanken ökar sina kontor och antal an-

ställda totalt sett medan de övriga storbankerna väljer att göra tvärtom. Kommer denna trend 

att fortsätta och vad kan du se för konsekvenser av det i så fall? 

Sara 

Sara tror inte att trenden kommer att fortsätta. Handelsbankens strategi bygger på att vara nära 

kunden, men eftersom urbaniseringen ökar närmast exponentiellt så minskar också antalet 

platser som kunder finns på om ingenting händer med den utvecklingen. När det gäller de 

övriga bankerna så har de ju redan tagit en väg och lagt en strategi där man lägger ner kontor 

men istället satsar mer på digitaliseringen, som kan vara på både gott och ont. 

Peter Benson & Joakim Bornold 

Peter tror att Handelsbanken gör motsatsen är för att de växer organiskt i England och Hol-

land, detta gör dem genom att de öppnar nya bankkontor. Han tror också att de förtätat en del 

i Norge. För den svenska rörelsen tror Peter att de kommer bli effektivare med färre anställda, 

sedan kanske bankernas kontor kan förbli relativt stort i antalet men att kontoren blir mer som 

minikontor med kanske bara två eller tre anställda och där kontanthanteringen är borta.   

Monika Jönsson & Peter Kessiakoff 

De båda antyder att Handelsbanken ökar sina kontor i vissa delar, men eftersom de annonse-

rade i samband med Q1-rapporten att de kommer att minska sitt antal kontor med 50-60 

stycken så kommer inte trenden att fortsätta.  

Agnetha Jönsson 

Agnetha säger att Handelsbanken ökar framförallt antalet kontor i Storbritannien och Neder-

länderna, därmed inte på den svenska marknaden. Den utvecklingen tror hon kommer att fort-

sätta under ett antal år framöver. På den svenska marknaden tror hon att antalet kontor på 
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mindre orter kommer att minska överlag då allt fler sköter sina bankaffärer via digitala kana-

ler. 

Pawel Wyszynski 

Pawel anser att det finns lite mer bakom detta. Handelsbanken som bank ökar sina kontor och 

antal anställda, men detta drivs av deras expansion i Storbritannien. I Sverige har inte kontor-

santalet förändrats, tvärtom så var det nyligen tal om att Handelsbanken ska stänga kontor i 

Sverige. Med detta sagt så har Handelsbanken en annan filosofi än de andra bankerna. Kon-

toret är mycket mer centralt i deras affär, medan de andra bankerna inriktar sig mer på poten-

tialen från digitala lösningar. Vilken väg som är rätt att gå kommer att utvisa sig framöver 

säger Pawel. Man ska dock komma ihåg att Handelsbanken har en annan kundbas än vad 

Nordea har, så samma svar/lösning behöver inte vara rätt för båda bankerna. 

4.1.4 Konkurrens 
Fråga 4. Internationaliseringen på marknaden samt inslagningen av nya aktörer, vad ser du 

för risker/möjligheter med detta? 

Peter Benson & Joakim Bornold 

Både Peter och Joakim  anser att internationaliseringen har stannat av. Peter säger också att, 

exempelvis BNP Paribas inte tar upp några retail kontor utan dem konkurrerar mer med stor-

företag. Och Deutsche bank anser han att man kan glömma på den svenska marknaden. Joa-

kim säger att ingen av bankerna köper någon annan heller. Och att det därför inte är något 

storbanksbyggande i Sverige. Peter säger att det är väl bara Nordea som har gjort en liten tre-

vare med ABN Amro. Däremot anser Peter att nya aktörer har kommit till, allt ifrån Nordnet, 

Klarna och Bitcoin, både Peter och Joakim anser att det är lite överreklamerat. Joakim menar 

att de svenska storbankerna finns med i dessa områden och när förändringar sker inom bank-

sektorn så kommer dem finnas i toppen och kanske köpa bolag. Peter säger att framför allt 

kommer det stimulera en ökad effektivitet för banker, han menar att de nordiska bankerna är 

väldigt effektiva om man jämför med deras kollegor på kontinenten. Svenska banker är duk-

tiga på att samarbeta exempelvis kring saker som Swisch men även andra saker som vi andra 

inte tänker på. Joakim menar till sist att de svenska bankerna har en bra infrastruktur som kan 

missgynna och gynna kunderna.  



	  

	   27	  

Monika Hörnfeldt & Peter Kessiakoff 

De säger att PSD21 är ett europeiskt direktiv som kommer att underlätta för nya aktörer att 

rida på storbankernas infrastruktur. Samtidigt tror de inte att internationaliseringen av bank-

marknaden ska överdrivas. I ett tidigare skede kommer de lokala bankmarknaderna att disrup-

tas. Det vill säga att det blir lättare att byta mellan svenska banker, eller att ha sitt lönekonto 

hos en bank medan bolånet är på en annan och sparandet på en tredje. De säger att tecken på 

den här trenden är appar som exempelvis TINK, att många unga väljer att spara på Avanza 

eller Nordnet och att konsumtion av banktjänster inte längre uppfattas som ett bankärende. 

Pawel Wyszynski 

Pawel anser att marknaden har mognat och att Fin-Tech spelarna är mycket mer intresserade 

om att samarbeta med bankerna nu än för ett år sedan. Detta är något som Nordea gärna ta till 

vara på och bygger in mycket funktionalitet i deras nya system så att de kan samarbeta med 

dessa framöver. 

4.1.5 Framtidens banker 
Fråga 5. Hur ser utvecklingen för de svenska storbankerna ut för de närmaste 10-15 åren? 

 
Sara 

Sara anser att bankerna kommer genomgå en kris i nästa lågkonjunktur som tros kommer bli 

något i hästväg när räntorna ska höjas eftersom befolkningen sitter belånade upp över öronen. 

Sara menar att Storbankerna har en god soliditet och starka kassor i jämförelse med 90-

talskrisen men det kommer inte handla om vilken bank som har störst kassa i krisen utan sna-

rare om vilken bank som lånat ut till “rätt” personer och får minst kreditförluster. Dessa kun-

der går inte för någon analytiker eller revisor att granska utan kan endast bedömas utifrån 

bankernas arbetssätt och med lite insyn i systemet så tror Sara att många kan räkna ut vilka 

banker som kan ligga i farozonen i en sådan kris. Men på 15 års sikt är Sara positiv till ban-

kerna. 

 

Peter Benson & Joakim Bornold 

Peter säger att bäst case för bankerna är väl att det fortsätter som nu det vill säga varje år hyv-

lar bort lite kostnader, de bli mer effektiva, digitaliserar mer, kämpar för att hålla uppe priser-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  PSD står för ”directive on payment services”. PSD2 kommer att genomföras under år 2018 och innebär ett 
betaltjänstedirektiv från EU som gör att banker inte kommer kunna ha monopol på sina kunders kontoinformat-
ion samt betaltjänster (Dagens industri, 2016).	  
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na men att de kommer inte riktigt lyckas med det för exempelvis Nordnet och andra aktörer 

kommer hela tiden att vara där och bidra med en ökad konkurrens. Därför kommer storban-

kerna hela tiden förlora lite marknadsandelar till nya aktörer, men både Peter och Joakim tror 

fortfarande att svenska storbankerna kommer finnas kvar och kommer vara stora men inte lika 

stora som tidigare, men dem kan lika väl tjäna lika mycket pengar. 

 

Monika Hörnfeldt & Peter Kessiakoff 

De säger att nu för tiden kan man få en personlig utgifts- och balansräkningsanalys genom att 

använda TINK, de kan även jämföra räntor på compricer och byta bolån på lånbyte.se. Trans-

parensen ökar vilket ofta brukar korrelera med prispress vilket leder till en intäktspress. Något 

som de tror att vi kommer få se mer av i framtiden. 

 

Agnetha Jönsson 

Agnetha tror att utvecklingen kommer vara sidledes till något krympande. Allt fler privatper-

soner väljer att ha flera banker för olika ändamål och rörligheten ökar. Dessutom kompletteras 

storbankerna i allt större utsträckning av nischaktörer. Troligen blir det så att storbankerna blir 

ett slags ”utilities” och svarar för bastjänster i det finansiella systemet som till exempel bolån, 

betalningar och företagskrediter. 

 

Pawel Wyszynski 

Pawel säger att det är en svår fråga att svara på då bankerna behöver anpassa sig till hur verk-

ligheten ser ut. Med det menar han att makro, regleringar samt IT-utveckling påverkar hur 

Nordea gör affärer och vilka vägar de väljer att gå. Med det sagt så tror han att bankerna 

kommer ha färre anställda, kunderna kommer ha mer transparens, och bankerna kommer 

kunna segmentera bland sina kunder på ett bättre sätt. Alltså att kunderna kommer få mer 

skräddarsydda lösningar, detta kommer möjliggöra för bankerna att alla deras kunder är lön-

samma kunder i framtiden. 
 

4.2 Sekundärdata 

De sekundärdata som används är baserad på årsredovisningar från varje vald bank. Detta är 

delvis sammanställt i tabellen över K/I-tal. Ytterligare har information använts där vi selektivt 

valt ut delar från respektive banks årsredovisning. Nedan presenteras empiri från bankernas 

årsredovisningar, samtliga årsredovisningar är från 2015. För att kunna sortera ut det viktig-
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aste har sökorden varit: effektivitet, digitalisering, strategi och konkurrens. 
 

 2006 2009 2012 2015 

Avanza 0,46 0,46 0,64 0,47 

Danske Bank 0,52 0,48 0,54 0,59 

Handelsbanken 0,42 0,47 0,46 0,45 

Nordea 0,52 0,50 0,51 0,47 

Nordnet 0,74 0,72 0,71 0,60 

SEB 0,58 0,64 0,61 0,50 

Swedbank 0,52 0,51 0,46 0,43 

K/I tabell, egenkonstruerad tabell över svenska bankers K/I-tal. 
 

Avanza 

I den senaste årsredovisningen från Avanza (2015) går det utläsa att: “Avanza ska kunna ha 

en hög skalbarhet. Det innebär att vi är beroende av en modern IT-plattform, en ökad digita-

lisering av kundprocesser samt ett konstant fokus på effektivitet och kostnadskontroll”. 

De poängterar också att de vill vara den bank som är den mest kostnadseffektivaste på bank-

marknaden. Detta för att de ska kunna fortsätta ha låga avgifter och kunna erbjuda de bästa 

tjänsterna för sparande. Ordförande Sven Hagströmer (2015) nämner också i årsredovisningen 

om hur tillväxten för Avanza drivs genom teknologi och Fintech, där Avanza med hjälp av 

teknologin kan producera tjänster och produkter som är så effektiva och billiga som möj-

ligt.      
 

Danske Bank 

Danske Bank (2015) beskriver hur digitalisering är en viktig del i deras strategi, eftersom de 

då kan fortsätta erbjuda en hög kundnöjdhet samtidigt som de kan förbättra deras effektivitet. 

Danske Bank (2015) menar att i och med digitaliseringen kan de göra processförbättringar 

som gör dem mer kundfokuserade. De förklarar även att de digitaliserar deras  befintliga pro-

cesser för att göra rutinoperationer så effektivt som möjligt. Samtidigt som detta görs kan de 

då undersöka möjligheterna för att använda den nya tekniken för att utveckla befintliga tjäns-
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temodeller. Utifrån detta förklarar Danske bank (2015) att “de kan utveckla och skydda deras 

franchise för att stärka deras position som den ledande innovatören inom Norden, och säker-

ställa deras konkurrenskraft gentemot befintliga och nya aktörer på marknaden” (Danske 

Bank, 2015). 
 

Handelsbanken 

Handelsbanken (2015) förklarar i deras årsredovisning under avsnittet om “digitala utveckl-

ingen” att den snabba digitala utvecklingen förändrar Handelsbankens kunders beteenden. De 

förklarar närmare att “de tekniska lösningar som finns för banktjänster som i går ansågs vara 

unika är idag vardag och används av de flesta kunder i alla banker.” De menar att generellt 

sett blir det därmed svårare för en bank att utmärka sig bland konkurrenterna genom unika 

tekniska finesser. De säger vidare att “modern digital teknik, kompatibla med till exempel 

mobila appar för smartphone och surfplattor uppfattas av kunderna i dag som en grundläg-

gande hygienfaktor för en bank.” Samtidigt menar Handelsbanken att bankernas utbud av 

produkter och tjänster blir alltmer standardiserade och utan större prisskillnader. De flesta 

produkter och tjänster som banker erbjuder sina kunder är snarlika konkurrenternas utbud. 

Samt om en bank kommer med något nytt så är det dessutom relativt enkelt för konkurrenter-

na att snabbt kopiera och erbjuda en likvärdig produkt eller tjänst. Längst ner i avsnittet skri-

ver Handelsbanken (2015) också att “i och med den digitala bankmarknaden blir det svårt för 

en bank att kunna vara unik – om den inte har något mer att erbjuda sina kunder som andra 

saknar.” Under området “affärsmodell” i årsredovisningen, poängterar Handelsbanken (2015) 

vikten av att kunna ta hem de effektivitetsvinster som den digitala utvecklingen kan möjlig-

göra. Handelsbanken (2015) menar ytterligare att den teknologiska utvecklingen är väldigt 

snabb, detta medför att de kan öka tillgängligheten för deras kunder. Detta ska leda till en 

högre effektivitet (Handelsbanken, 2015). 
 

Nordea 

Casper von Koskull, VD, (2015) beskriver i avsnittet om “ Ett Nordea” hur aktievärdet skapas 

från det värde de erbjuder kunderna. Han fortsätter “de kommande tre åren ska vara en för-

ändringsperiod där de kommer att omvandla banken till en fullt digitaliserad bank. Föränd-

ringarna kommer att drivas av ett förändrat kundbeteende, teknikskifte och även regelkrav.” 

För att kunna göra det kommer Nordea att genomföra ett antal aktiviteter och investeringar 

under de kommande åren då de ökar förändringsarbetet. De påpekar att de kommer att fort-

sätta övergången från fysiska till digital distribution, etablera onlinekontor och fokusera på 
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verksamheter på de befintliga hemma-marknaderna (Nordea,  2015). Von Koskull 

(2015)  poängterar att detta arbete kommer att utföras under åren 2016 och 2017 och ska ge 

effektiviseringsförbättringar redan i slutet av 2016. 
 

Nordnet 

Under avsnittet om “marknader” i Nordnets (2015) årsredovisning kan man läsa om att 

Nordnets operativa plattform hanterar alla fyra marknader, vilket ger dem stordriftsfördelar 

och kostnadseffektivitet. De nämner också att “i den svenska marknaden är vi en av flera 

aktörer som utmanar de traditionella bankerna med att ha en större valfrihet och lägre pri-

ser. Nordnet erbjuder investeringar och pensionssparande i ett brett utbud av olika produkter 

och sparformer” (Nordnet,  2015). 

 

SEB 

SEB (2015) nämner i årsredovisningen hur den nya digitala tekniken bidrar till fortsatt kon-

kurrens, bland annat genom att nya aktörer tar steget in i banksektorn. De skriver närmare att 

“de nya aktörerna fokuserar och identifierar på specifika kundbehov och är därför skickliga 

när det gäller interaktivitet samtidigt som de tar fram lösningar snabbt och effektivt”. Däre-

mot menar SEB att de nya aktörerna sällan tillhandahåller ett heltäckande bankerbju-

dande.  SEB (2015) påpekar även hur de framöver kommer i en ökad grad kunna använda 

automatiserad informationsinsamling, analys och proaktiva förslag. Detta för att de ska kunna 

erbjuda en mer skräddarsydd service, vilket förbättrar kundservicen.  
 

Swedbank 

Swedbank (2015) poängterar i deras årsredovisning om ”prioriteringar” att de ska ha en hög 

effektivitet i organisationen och därmed kommer de att fokusera på att: 

• Öka den interna samordningen 

• Förenkla interna processer och öka automatiseringen 

• Centralisera inköp och allokera tjänster internt 

 

Detta ska dem göra för att möta deras kunders krav: ständig tillgänglighet, lättanvända tjäns-

ter och konkurrenskraftiga priser. Swedbank (2015) säger i avsnittet om “effektivitet” att “en 

ökad effektivitet är avgörande för att möta konkurrensen samt för att bibehålla marknadsan-

delar och lönsamheten över tid.” Deras effektiviseringar kommer också att ge ett ökat inve-

steringsutrymme för att förbättra deras erbjudande och processer då kostnadsmedvetenhet är 
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en central del i Swedbank. De påpekar ytterligare att “det effektiviseringsarbete som aktuali-

seras utgörs även delvis av samordning av IT-infrastruktur, produkt- och tjänsteutbud samt 

styrning och uppföljning.”  
 

Swedbank (2015) förklarar att nischaktörer och digitala utmanare erbjuder attraktiva konkur-

rerande produkter. De poängterar att banktjänster och produkter blir allt mer standardiserade 

och likartade. Ur denna synpunkt menar Swedbank att det är särskilt viktigt med en god ef-

fektivitet. 
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5 Analys 
Nedan presenteras en analys av den insamlade data kopplat till det material som redogjorts i 

den teoretiska referensramen. Analysen utgår ifrån de fem begrepp som frågorna operational-

iseras utefter. Dessa är digitalisering, strategi, långsiktig effektivitet, konkurrens och framti-

dens banker. 
 

5.1 Digitaliseringen och strategi 
Att de svenska bankerna påverkas i hög grad av digitalisering är en genomgående urskiljbar 

trend. Digitaliseringen har bland annat medfört ett kundbeteende där självständighet för kun-

den står i fokus. Vardagliga banktjänster såsom transaktioner och placeringar kan göras över 

internet, där kunder själva genomför ärendet. Tinniläs (2013) analysmall visar att dessa inter-

nettjänster och “mobile banking” har en låg grad av variation vilket indikerar på produkter 

som är standardiserade. När de dessutom sköts digitalt medförs en snabb tjänsteproccestid. 

Swedbank (2015) menar att ur aspekten om standardiserade produkter är det viktigt att vara 

effektiv, övriga storbankerna är inne på samma linje. Handelsbanken (2015) anser exempelvis 

att det är viktigt att ta hem effektiviseringsvinster som möjliggörs tack vare digitaliseringen. 

Ett möjligt resultat av detta som kan utläsas är att storbankerna aktivt väljer att lägga ner 

bankkontor och minska antalet anställda. Swedbank och Nordea är de banker som har en 

brantare nedläggnings graf medan SEBs graf indikerar på en jämnare nivå, se bilaga. Däremot 

anser Sara att de bankkontor som blir kvar kan ta hand om de mer kvalificerade  banktjänster 

som i Tinniläs (2013) bankmatris beskrivs som professional service. Vilket fortfarande upp-

levs som tjänster med hög grad av variation. Handelsbanken är den enda banken som för till-

fället har ökat sina kontor och anställda. Dock menar många av våra respondenter att det beror 

på att Handelsbanken expanderar utomlands, och att graferna därmed kan bli missvisande. 
 

Tabellen K/I-tal visar att Swedbank år 2015 var den bank med lägst K/I-tal. Vilket kan kopp-

las till Swedbanks nedläggningsstrategi för bankkontor i kombination med minskat antal an-

ställda. SEB har likt Nordea sänkt sina K/I-tal de senaste åren. Detta kan ses som en indikator 

på att bankerna är duktiga på att effektivisera sig och att de tar tillvara på digitaliseringens 

påverkan.  
 

Tinniläs (2013) analysmall visar hur internetbaserade tjänster inom banker har en snabb pro-

cesstid samt att de befinner sig i mitten av skalan variation. Denna kombination menar Tinnilä 

(2013) bidrar till produktivitet då enklare bankärenden “outsourcas” till kunderna själva. Re-
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spondent Sara tror att de mindre kvalificerade tjänsterna, såsom överföringar, rådgivningsmö-

ten och betalningar etcetera, kommer att bli helt digitaliserade. I Tinniläs (2013) bankmatris 

kan detta också urskiljas då bland annat “traditional bransch office service”, alltså banker med 

traditionella kontorstjänster, rör sig mot snabbare processtider. Detta eftersom dessa tjänster 

går att skötas i allt större utsträckning digitalt. I svaren från Monika Hörnfeldt och Peter Kes-

siakoff menar de att digitaliseringen är en möjlighet för bankerna att effektivisera interna pro-

cesser samt att möta kunder på ett nytt sätt i sitt kunderbjudande. Detta är något som Agnetha 

Jönsson stärker då hon indikerar på att effektiviseringen i det dagliga arbetet kommer att fort-

sätta, vilket leder till färre jobb men mer digitala kundkontakter. Hitt och Frei (2002) poängte-

rar hur kunder som använder sig av internetbaserade tjänster är mer värdefulla än de som end-

ast använder sig av de traditionella banktjänsterna, på grund av att internetkunderna använder 

sig utav fler produkter och skapar därför ett högre värde för bankerna. En problematik med 

digitaliseringen som respondenterna Monika Hörnfeldt och Peter Kessiakoff beskriver är att 

banker “sitter på gamla kärnbanksplattformer”,  med det indikerar de på att det blir svårt att 

uppdatera hård- och mjukvaran då många olika system ska integreras. Denna problematik kan 

kategoriseras i SPA-modellen under contingent relationship vilket innefattar komplexa pro-

blem som kräver en hög grad av kommunikation, exempelvis långsiktiga arbeten med 

systemutveckling. 
 

5.2. Långsiktig effektivitet  
Rust och Huang (2012) menar att då verksamheter satsar på vinstmaximering på kort sikt kan 

den långsiktiga effektiviteten påverkas negativt. Majoriteten av respondenterna förklarar att 

detta inte är något som sker bland svenska banker. De ställer sig skeptiska till att vinstmaxi-

mering på kort sikt förekommer och att banker istället satsar långsiktigt för att nå lönsamhet. 

Agnetha Jönsson poängterar att bankerna redan idag kommunicerar finansiella mål som 

sträcker sig framåt i tiden, mellan tre till fem år.  
 

Rust och Huang (2012) förklarar också att via tekniska framsteg kan företag automatisera sina 

tjänster, vilket i sin tur kan leda till en högre produktivitet. De framhäver dock att detta kan 

ske på tjänstekvaliténs bekostnad. Det resonemanget kan kopplas ihop till bankerna Nordnet 

och Avanza då dem har hela sin verksamhet förlagd på IT-plattformer. Nordeas (2015) årsre-

dovisning påpekar att även deras verksamhet har som mål att bli helt digitaliserad. De belyser 

också att de kommer att genomföra ett antal investeringar i syfte att ge “effektiviseringsför-

bättringar”, detta är något som ska visa sig redan under år 2016. Pawel Wyszynski poängterar 
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också att Nordea har tagit ett beslut om investeringar för att på lång sikt kunna vara effektiva. 

Rust och Huang (2012) understryker dock att investeringar i syfte att uppnå exempelvis “ef-

fektiviseringsförbättringar” bör antas med försiktighet, detta då resultatet kan bli att tjänste-

kvalitén blir lidande på lång sikt.  
 

5.3. Konkurrens  

Samtliga respondenter besitter snarlika ståndpunkter gällande konkurrens på bankmarknaden. 

Peter Benson och Joakim Bornold menar att internationaliseringen har stannat av helt, vilket 

också Monika Hörnfeldt och Peter Kessiakoff delar då de menar att internationaliseringen inte 

ska överdrivas. Peter Benson och Joakim Bornold poängterar istället att nya inhemska kon-

kurrenter har slagit sig in på marknaden. Monika Hörnfeldt och Peter Kessiakoff anser att i 

och med PSD2  kommer det bli lättare för nya aktörer att “rida på storbankernas infrastruk-

tur”. De påpekar även hur det blir ännu lättare att byta bank samt att dela upp sina produkter 

hos olika banker. Exempelvis att ha sitt lån hos en bank, sparande på en annan och privat-

konto på en tredje. SEB (2015) stärker detta då de menar att digitaliseringen har möjliggjort 

för nya aktörer att ta sig in på marknaden där specifika kundbehov ofta är centralt. Med andra 

ord menar de att det inte erbjuds heltäckande bankprodukter hos många av de nya aktörerna. 

Att inte ha ett fullständigt utbud av banktjänster kan tänkas vara ett strategiskt val för att ta 

marknadsandelar. Exempelvis banker såsom Avanza och Nordnet som i stor utsträckning har 

sitt fokus på värdepappershandel. De har med stor sannolikhet bland annat värdepappershand-

lare som sitt segment och därmed möjlighet till att ta marknadsandelar från exempelvis stor-

banker, som inte väljer att ha detta som fokus. Denna logik gör att nya aktörer kan ta mark-

nadsandelar och på så sätt öka konkurrensen. 
 

Vid en koppling till SPA-modellen kan man placera in banker uppbyggda på IT-plattformar 

under fast routine process. Den placering som gjorts via SPA-modellen kan sedan härledas till 

Tinniläs (2013) bankmatris, där de IT-baserade bankerna kan kategoriseras under service 

factorys. SPA-modellens fast routine process kännetecknas av enkla transaktioner samt en 

distributionskanal som kräver låg interaktion med kund, exempelvis värdepappershandel som 

bankerna Avanza och Nordnet har som fokus. Då dessa egenskaper infinner sig i interaktion 

menar Bask et al (2011) att effektivitet skapas. Detta sammantaget kan tolkas som att Avanza 

och Nordnet har en konkurrensfördel jämfört med övriga banker. Dock kan K/I tabellen visa 

att ingen av bankerna Avanza och Nordnet besitter ett K/I tal som är utmärkande bra. Detta 

kan bland annat förklaras av att K/I-tal kan vara missvisande vid granskning av effektivitet, 
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till exempel då en jämförelsevis hög intäkt kan påverka K/I-talet. Vid ytterligare granskning 

av K/I-tal kan istället Swedbank utses som den bank som besitter en konkurrensfördel sett 

från ett effektivitetsmått då detta kan tolkas som att de kan lägga mindre resurser för samma 

arbete jämfört med övriga banker.  

 

5.4 Framtidens banker  

Majoriteten av respondenterna menar att bankerna i framtiden kommer få uppleva en pris-

press då bland annat fler aktörer kommer konkurrera om marknadsandelar. Bland annat näm-

ner Peter Benson och Joakim Bornold hur storbankerna hela tiden kommer att tappa mark-

nadsandelar till de nya aktörerna. SEB (2015) skriver att de nya aktörerna är skickliga då det 

kommer till att ta fram nya lösningar snabbt och effektivt. Tinniläs (2013) bankmatris visar, 

som nämnt innan, att banktjänster går mot att bli mer standardiserade och därmed ha en lägre 

grad av variation. Detta kan leda till att konkurrens blir hårdare då varje tjänst inte är unik 

vilket kan kopplas till respondenternas resonemang om en kommande intäktspress. Argumen-

tationen om standardiserade banktjänster kan även kopplas till det Agnetha Jönsson nämner 

om hur beroendeförhållandet till en bank inte blir lika starkt då man med enkelhet kan byta 

bank för att använda samma tjänst. Både Agnetha Jönsson och Monika Hörnfeldt menar att i 

framtiden kommer man ha olika banker för olika bankärenden.  
 

Med grund i Tinniläs (2013) bankmatris kan samtliga bankers färdriktning placeras ut.  

 

 
Egenkonstruerad modell över framtidens banker, härledd ur Schmenner (1986). 
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Avanza (2015) förklarar bland annat ett mål om att vara ”den mest kostnadseffektivaste ban-

ken på marknaden”. I och med detta samt den utveckling Avanza redan genomgått kan man 

placera Avanza i den kvadrant som Tinnilä (2013) beskriver som service factory i matrisen. 

Detta främst på grund av att Avanzas verksamhet är fullständigt digitaliserad vilket leder till 

snabba processtider. Även Nordnet kan placeras in under denna kvadrant. Nordnet (2015) 

poängterar dock att de opererar på samtliga fyra marknader och erbjuder ett brett spektrum av 

tjänster, vilket leder till en högre grad av variation och därmed en placering i modellen som 

ligger närmare kvadranten service shops, jämfört med exempelvis Avanza. Nordea (2015) 

beskriver att de i ett förändringsarbete kommer att omvandla banken till en “fullt digitaliserad 

bank”. Däremot kommer variationen av tjänster fortfarande vara hög och tjänsteprocesstiden 

relativt lång då deras fullständiga utbud kommer att kvarstå. Trots detta placerar sig Nordea in 

i den vänstra kvadranten service factory, detta på grund av att den ökade digitaliseringen 

kommer att sänka processtiderna.  
 

Swedbank placerar sig i mitten av modellen med en tydlig tendens mot kvadranten service 

factorys. Swedbank (2015) uttrycker att effektivitet är en viktig del i framtidens bankmarknad 

där de, likt många andra, lyfter digniteten med IT. K/I tabellen visar, som tidigare nämnt, att 

Swedbank besitter det lägsta K/I-talet vilket indikerar på en god effektivitet. Detta kan i sin 

tur kopplas samman med Swedbanks placering i modellen. Den goda effektiviteten gör att de 

tenderar att placera sig i service factory, men deras tjänsteutbud gör att såväl tjänsteprocessti-

den och variationen i tjänster ökar och får därmed en placering i mitten av modellen. Danske 

bank, Handelsbanken och SEB inordnas tillsammans i modellen. Samtliga av dessa banker 

uttrycker i sina årsredovisningar inga utmärkande strategier för utveckling i framtiden. Då 

samtliga av dessa banker har ett brett tjänsteutbud påverkar detta främst variationen. Danske 

bank påvisar ett relativt högt K/I-tal vilken kan förklara dess placering i modellen. I bilaga 1 

kan det utläsas att Handelsbanken är den bank som i lägst utsträckning stängt ner kontor vil-

ken är en bidragande faktor till dess placering. Slutligen har SEB (2015) uttryckt att de i fram-

tiden kommer att jobba med att skräddarsy erbjudande till kunder vilket tydligt påvisar en hög 

grad av variation och därmed en svårighet att ha snabba processtider. 
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6 Slutsatser 
Nedan presenterar vi slutsatser samt besvarar studiens forskningsfråga.  
 

Vår forskningsfråga för denna studie var:  

Hur pågående marknadsförändringar påverkar svenska bankers tjänsteprocesser och strate-

gier? Samt undersöka hur deras framtida konkurrenskraft kommer att se ut.  
 

Vidare var syftet för studien följande:  

Syftet med denna studie är att få en förståelse över hur pågående marknadsförändringar på-

verkar bankers tjänsteprocesser och strategi samt hur deras konkurrenskraft berörs. Detta för 

att kunna få en överblick över hur framtidens banker kommer att se ut.  Detta studerat ur ett 

bankperspektiv. Studiens inriktning baseras sig på Wonglimpiyarat (2014) uttalande om att 

vidare forskning behövs inom områden som täcker in konkurrens om intäkter i framtidens 

digitala bankmarknad. 
 

Efter genomförande av denna studie har vi fått en förståelse över hur bankers tjänster utveck-

las till att bli allt mer beroende av digitaliseringen. En urskiljbar trend är att digitalisering är 

den faktor som influerar marknaden mest idag. Ytterligare kan vi se att de tjänster som er-

bjuds idag innefattar en lägre grad av variation samt att tjänsteprocesstiden generellt är snabb-

bare jämfört med tidigare. De tjänster som är mer krävande i form av hög grad av variation, 

alltså individuellt kundanpassade tjänster, tror vi kommer att utvecklas till att ha snabbare 

processtider men med kvarstående grad av variation. Vi tror att denna utveckling med kom-

plexa tjänster kan bli problematisk för banker om dessa sköts digitalt, vilket utvecklingen ty-

der på. Detta då tjänster med hög komplexitet ofta kräver att man har en nära relation. Bask et 

al. (2011) menar att om detta bortses från, kan ineffektivitet skapas genom höga transaktions-

kostnader och kvalitetsproblem.  
 

Vi kan även se att tjänster blir allt mer standardiserade vilket förenklar för nya aktörer att ta 

marknadsandelar. Av denna anledning anser vi att det är viktigt att bankerna förändrar sina 

strategier för att bibehålla sin konkurrenskraft, där utmärkande strategier blir att fokusera på 

effektivitet samt produktivitet delvis genom digitalisering av verksamheten. Vi ser dock en 

risk med att om banker satsar för mycket på att skapa produktivitet genom digitalisering kan 

detta påverka tjänstekvalieten på lång sikt.  
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Studiens resultat har även gett en förståelse över att banker använder sig av stora och kom-

plexa IT-system som kan vara svåra att förändra. Av den anledningen är det viktigt att ban-

kerna genomför investeringar för att kunna utveckla dessa system, allt för att behålla en kon-

kurrenskraftig plats på bankmarknaden. Vidare kan ett antagande göras om att konkurrensen 

på bankmarknaden kommer att öka i framtiden. Främst på grund av att inträdesbarriärerna 

sänks, dels genom nya direktiv och dels genom digitaliserings möjligheter. På grund av detta 

kan bankernas intäkter pressas. Däremot möjliggör digitaliseringen att bankerna kommer 

kunna vara mer produktiva, och använda färre resurser till samma arbete. Alltså kommer ban-

kerna kunna vara mer kostnadseffektiva och därför fortsätta kunna uppvisa goda nyckeltal. 
 

Vi anser att studiens syfte och frågeställning har besvarats då slutsatserna bekräftat att bank-

marknaden är under ett förändringstryck som påverkar deras tjänsteprocesser, strategier samt 

konkurrenskraft. De utmärkande faktorerna är därför att tjänsteprocesser går mer en standar-

diserade tjänster med låg grad av variation samt en snabbare tjänsteprocesstid. Bankernas 

strategi blir således fokusera ännu mer på att digitalisera sin verksamhet för att kunna ha en 

hög grad produktivitet. Fundamentalt blir det alltså detta som kommer att styra bankers kon-

kurrenskraft i framtiden.  
 

För vidare forskning vore bankers fullständiga konkurrensmarknad ett värdefullt ämne att 

forska kring. Detta då inte endast banker tillhör denna marknad utan i dagens läge finns be-

tydligt fler aktörer. Om också ett kundperspektiv applicerades skulle detta medföra ett bra 

komplement till vårt studerade ämne.  
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