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SAMMANFATTNING 
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Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och jämföra 

vad svenska banker med olika storlek väljer för strategier för 
att möta framtidens kundbehov med utgångspunkt från dess 
historia, konkurrenssituation och teknologiska utveckling.  

 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod med ett abduktivt 

angreppssätt. Vår empiri har samlats in genom litteratur och 
genom intervjuer med de olika bankerna. 

 
Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av teorier som visar på vilka faktorer som 

har gjort att bankmarknaden har utvecklats som den har gjort. 
Därefter har vi gått djupare in på hur de olika bankernas 
strategier har uppkommit och slutligen bygger vår teoridel på 
hur de olika bankerna kan möta sina kunder på marknaden.  

 
Empiri: Vår empiri utgörs först och främst av hur bankmarknaden har 

förändrats och utvecklats under de senaste åren. Därefter 
presenterar vi våra tre case som vi bildat utifrån intervjuer på 
fyra olika fullservicebanker, två små och två stora.  

 
Slutsatser: Vi ser att kundrelationer, tillgänglighet och kundnärhet blivit 

och blir allt viktigare på bankmarknaden. De små banker vi har 
undersökt har stark marknadskännedom och för dem är denna 
strategi viktig för att vara nära kunderna. De stora bankerna 
har olika strategier vad gäller tillgänglighet och bankkontor. 
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ABSTRACT 

Title: Banking Strategies – same services but different organizations 
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 Madeleine Johansson 
 Ola Karlsson 
 Johan Persson 
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Aim: The aim of this study is to describe, analyze and compare the 

different strategies diverse sized banks choose to face 
customer needs, using history, technological innovations and 
konkurrenssituation as starting point.  

 
Methodology: Our method is qualitative with an abductive stand. We have 

found facts through interviews and from literature about the 
Swedish banking market. 

 
Theoretical perspectives: In this study we have used theories about which factors that 

have led to the current evolution of the banking market. After 
that, we have laid a theoretical background on how the 
different banks’ strategies have come to be as they are. Finally 
we’ve looked closer at how the banks can find their customers 
on the market 

 
Empirical foundation: Our empirical foundation is initially how the bank market has 

changed the past few years. After that we present the three 
cases that we have built from interview at four different banks; 
two small and two large. 

 
Conclusions: We’ve found that customer relations and convenience have 

grown more important at the banking market. The small banks 
we have interviewed have a good knowledge of their market 
which is an important part in their strategy in being close to 
customers. The larger banks have totally different strategies 
regarding to this. World wide convenience compared to having 
an office in every city in Sweden. 
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1. INLEDNING 

I det här avsnittet redogörs för det problemområde som ligger till grund för studien och vi 

går igenom vad vår uppsats kommer att behandla. Avsnittet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning med avsikt att ge läsaren en introduktion till ämnesområdet. 

Därefter förs en problemdiskussion och syftet med studien presenteras. 

 
 

1.1 Bakgrund 
Det finns en drivkraft hos de flesta företag att hela tiden vilja bli större. Att företag på olika 

sätt vill expandera är inte konstigt med tanke på det företagsklimat som genomsyrar dagens 

marknad där allt fler aktörer slåss om begränsade marknadsandelar. Lönsamhet är det som 

driver alla företag och för att uppnå vinster är receptet ofta att växa och bli större. Det kan 

ske antingen geografiskt och/eller marknadsandelsmässigt. Stora företag har dessutom 

under hela 1900-talet nästan alltid haft lättare att skaffa sig finansiering i förhållande till 

små företag.1  

 

Nackdelen är dock att företagen kan bli alltför stora. Stora företag måste ha en god inre 

effektivitet för att t.ex. undvika alltför höga kostnader för byråkrati och administration. Det 

stora företaget måste ha en bra struktur och organisation för att utnyttja sina resurser så 

effektivt som möjligt. Stora företag tenderar att vara trögrörliga när det gäller 

marknadsanpassning och förändringar av organisationen. Problemet att tillräckligt effektivt 

hantera sina produktionsfaktorer tillsammans med trögrörlighet i anpassningsförmågan 

innebär att det i många fall är mer gynnsamt att vara en liten aktör utan liknande 

organisationsproblem och med en hög anpassningsförmåga. I branscher med hög 

förändringstakt och t.ex. dynamisk teknisk utveckling är kanske just den flexibla förmågan 

en konkurrensfördel istället för låg produktionskostnad och då är det ingen fördel att vara 

en stor aktör utan tvärtom. 

 

För att enkelt visa under vilka förutsättningar det tenderar att vara fördel att vara stor eller 

liten gör vi en grovt kategorisk indelning av alla marknadsbranscher i följande två 

exempel: 

                                                 
1 Baldock, Robert (2000), The last days of the giants? 
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• Låg förändringstakt, enkla yttre förutsättningar samt massmarknad. 

• Hög förändringstakt, komplicerade yttre förutsättningar samt differentierad 

marknad 

 

Vi vågar påstå att det första alternativet är som klippt och skuret för stora företag som 

mycket effektivt kan investera stort och producera storskaligt. I det andra alternativet ges 

betydligt bättre förutsättningar för innovation, flexibilitet och snabbhet vilket måste gynna 

mindre företag. I det andra alternativet borde det vara mer angeläget för ett företag att hitta 

sin optimala storlek och optimala strategiska position än att bara sträva efter att bli större. I 

verkligheten är dock alla marknader mer komplicerat uppbyggda än i våra två exempel. 

 

Den bransch vi finner mest intressant är bankbranschen. Det med anledning att det skett 

väldigt stora förändringar på den marknaden under de senaste åren, men även för att de 

flesta av oss kunder inte ser direkt någon skillnad på de olika bankernas tjänster. Det gör 

det intressant ur perspektivet varför mindre banker överlever trots de stora jättarna som 

finns på marknaden. Vi finner det intressant att studera och jämföra stora och små banker 

för att identifiera deras strategiska likheter och skillnader. Av samma anledning är det även 

intressant att ta reda på varför vissa av dem vill växa medan andra inte vill. Kan de mindre 

bankerna uppnå lönsamhet på lång sikt och vilka faktorer är det i så fall som möjliggör 

det? Vi menar att det finns forskarintresse i att under nämnda betingelser studera och 

jämföra hur stora och små banker gör för att anpassa sin strategi efter förändringarna i 

omvärlden och samtidigt optimera sina egna resurser och möjligheter.  

1.1.1 Bankbranschen i Sverige 

Bankbranschen i Sverige är tydligt avgränsad från andra branscher även om viss 

branschglidning har skett under den senare tiden mot t ex försäkringsbranschen.2 Vi känner 

till att det inom bankbranschen finns både stora och små banker som, i alla fall ur ett 

kundperspektiv, förefaller erbjuda samma produkter och tjänster. Bankbranschen i Sverige 

och utomlands har sedan 1960-talet genomgått kraftig utveckling och förändring, främst 

                                                 
2 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 – Konkurrensen på bankmarknaden 
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genom statens höga avregleringstakt av bankers lagstiftning samt statens anpassning av 

landets finansiella system efter omvärlden.3  

 

Konkurrensverket skiljer på ”fullservicebanker” och ”nischbanker”. Fullservicebanker har 

ett mer eller mindre heltäckande banksortiment av produkter och tjänster för privatpersoner 

och företag. De konkurrerar med icke-banker inom olika segment av bankmarknaden, med 

utländska banker etablerade i Sverige samt med nischbanker. Icke-banker är finansiella 

institut som t.ex. försäkringsbolag och nischbanker är mindre nystartade bankaktiebolag 

som ägs av andra än de etablerade svenska och utländska bankerna. För jämförelsens skull 

bör det vara mest intressant att i fortsättningen fokusera på fullservicebankerna som idag 

består av fyra stora aktörer: Föreningssparbanken, Handelsbanken, SEB och Nordea. Små 

fullservicebanker finns idag i form av fristående sparbanker som antingen delvis ägs av 

Föreningssparbanken eller har samarbetsavtal med dem. Undantaget är Sparbanken Finn 

och Sparbanken Gripen som är helt fristående fullservicebanker. Som våra case har vi valt: 

 

Sparbanken Finn/ Sparbanken Gripen: De båda får representera en liten aktör och är små 

fullservicebanker verksamma inom ett litet geografiskt område. 

 

Föreningssparbanken: Får representera en stor aktör som är geografiskt rikstäckande med 

ursprung från Sparbankerna och Föreningsbankerna.  

 

SEB: Får representera en stor aktör som är geografiskt rikstäckande med ursprung från 

affärsbankerna. 

1.2 Problemdiskussion 
Den svenska bankmarknaden domineras av fyra stora banker. Är detta bra för 

bankmarknaden, för konsumenterna och för samhället totalt? Enligt konkurrensverket 

gynnas bankmarknaden och samhället totalt av att stora banker producerar banktjänster 

effektivt och billigt.4  Dessutom är det gynnsamt för samhället att samma banker 

samarbetar kring vissa tjänster som till exempel uttagsautomater som kan nyttjas av alla 

bankkunder oavsett banktillhörighet. Däremot finns det risk att de stora bankerna är för få 

till antalet och ges möjlighet att samarbeta på ett sätt som inte gynnar konsumenterna, t.ex. 
                                                 
3 Eriksson, Kent. Thunman, Carl G (1990), Bankmarknadens ändrade konkurrensbild 
4 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 – Konkurrensen på bankmarknaden 
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genom att utnyttja sin dominerande ställning och sätta konkurrensen ur spel. För att 

undvika oligopol eller monopolsituation är det kanske viktigt att bankmarknadens struktur 

ger möjlighet för mindre banker och andra finansiella institut att konkurrera med de stora 

bankerna inom olika delområden. Denna situation finns idag där t.ex. nischbanker 

(Ikanobanken, Icabanken) konkurrerar om bankernas inlåning samt ej bankägda 

låneinstitut (SBAB) som konkurrerar om de för bankerna så viktiga bostadslånen.  

 

Vad är då de små fullservicebankernas roll på bankmarknaden och vilka är deras 

konkurrensfördelar? Kan dessa små företag producera banktjänster tillräckligt billigt och 

effektivt för att vara konkurrenskraftiga eller använder de sig av andra strategiska metoder? 

Utnyttjar de sin relativa litenhet på ett gynnsamt sätt som inte de stora bankerna kan göra?  

 

Vi känner alla till att traditionella banktjänster, som t.ex. att betala räkningar eller överföra 

pengar, numera till stor del inte utförs via bankkontorens kassor eftersom utvecklingen har 

gett bankerna och kunderna helt nya, billigare och effektivare sätt att utföra tjänsterna. 

Enligt statistik så ligger Sverige i topp gällande andelen av befolkningen som använder sig 

av Internetbank.5  Kontoren håller kanske på att bli överflödiga då närheten rent fysiskt 

kanske inte är så nödvändig längre. Kräver kunderna fortfarande att det ska finnas ett 

kontor i varje stad eller räcker det med väl utarbetade och fungerande Internettjänster? Hur 

möter bankerna denna förändrade kundrelation och vilken är då den bästa strategin för 

framtiden? Bankernas lägger mer och mer tid på att bygga relationer med kunderna och 

erbjuda kvalificerad ekonomisk rådgivning och vad spelar då bankorganisationens storlek 

för roll? 

 

Vi tycker det känns angeläget att studera stora och små fullservicebanker och identifiera 

deras strategiska likheter och skillnader. På så vis kan vi upptäcka om det är någon skillnad 

på hur en liten eller stor bank väljer att använda den teknologiska utvecklingen i sin 

strategi för att på ett nytt sätt mot tidigare skapa en bra relation till sina kunder och därmed 

skaffa sig långsiktiga konkurrensfördelar. 

                                                 
5 www.bankforeningen.se/upload/banker_i_sverige_aug2003.pdf  
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1.3 Problemformulering 
Vi vill med vår undersökning besvara följande frågor:  

 

Vi ämnar till en början ta reda på hur banker möter trenden mot Internetbank. Vi vill se 

ifall utvecklingen ter sig åt samma håll eller om de olika bankerna har olika strategier och 

vad det i så fall beror på.  

• Hur reagerar bankerna strategiskt på att trenden att använda Internetbank blir allt 

starkare?  

• Har bankerna några speciella metoder för att hela tiden ligga i linje med den 

teknologiska utvecklingen? 

• Hur förändrar den teknologiska utvecklingen kundernas bankrelationer? 

 

Vi vill vidare kartlägga vart de olika bankerna verkar vara på väg och se hur de möter 

trenden att kassatjänsterna börjar bli förlegade och onödiga. Vad finns det för tjänster på 

bankkontoren som fortfarande är nödvändiga, och kräver dessa tjänster att kontoret ligger 

nära till hands rent fysiskt? Är det nödvändigt att lägga bankkontor med stor geografisk 

spridning nu när kunden inte behöver gå till banken längre? 

• Har Internettjänsterna gjort så att kontorens fysiska närhet inte är så viktig längre? 

• Hur viktig är kontorens närhet till kunderna för bankerna?  

• På vilka olika sätt möter stora och små banker sina kunder om det inte sker via 

bankkontoren? 

 

Vilken relation har bankerna med sina kunder och hur nära är de sina kunder? Är det i så 

fall viktigt och på vilket sätt är det viktigt att vara nära nu när Internet finns som är 

tillgängligt dygnet om. Hur verkar de banker vi undersökt förändra sin strategi för att 

påverka kundnärheten. Har någon utav bankerna som strategi att vara nära just genom 

internet eller är kontoren fortfarande den viktiga delen i bankernas profilering?  

• Innebär det problem för stora banker att både vara stora och samtidigt verka nära 

sina kunder?  

• Är små banker bättre på att vara nära sina kunder tack vare en högre flexibilitet och 

större marknadskännedom? 
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Slutligen vill vi identifiera under vilka betingelser en liten bank i Sverige kan överleva i ett 

längre tidsperspektiv trots den lilla bankens sämre kostnadsläge. På vilket sätt bidrar dessa 

till att utveckla den svenska bankmarknaden?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och jämföra vad svenska banker med 

olika storlek väljer för strategier för att möta kundernas behov med utgångspunk från sin 

historia, konkurrenssituation och teknologiska utveckling.  

1.5 Avgränsningar 
I vår studie har vi gjort en del avgränsningar för att kunna fokusera på det fenomen vi vill 

undersöka. Vi har framförallt avgränsat oss så till vida att vi huvudsakligen frågade 

bankerna vad deras företag har för strategier och varför de resonerar som de gör. Vi har 

alltså inte intervjuat bankernas kunder för att se vad de efterfrågar eller har för åsikter. Vi 

undersöker inte heller till hur hög grad de lever upp till vad de själva påstår sig göra, dvs.  

deras prestationer och lönsamhet betygsätts inte.  

1.6 Disposition 
Arbetets disposition åskådliggörs här nedan: 

 

∝ Inledning – I detta kapitel förklarar vi varför vi valt det granskade ämnet i en 

bakgrund och har en problemdiskussion kring banker och trender i samhället. 

Sedan följer själva syftet med vår utredning.  

∝ Metod – Här visar vi vilket angreppssätt vi haft till vår studie och ger förståelse till 

varför vi valt denna metod. Vi diskuterar även en del begränsningar och 

svårigheter. 

∝ Teori – I kapitel tre ger vi läsaren en bild av de sekundärdata, såsom modeller ur 

relevant litteratur som vi använt oss av. Vi förklarar den data som varit nödvändig 

för oss för att göra en analys av empirin och därmed ge svar på vårt problem. 

∝ Empirin – Här ger vi en bild av det empiriska material som ligger till grund för vår 

analys. 

∝ Analys – I kapitlet presenterar vi vår analys av empirin kopplad till de teorier vi 

tagit upp. Vi börjar med att analysera de olika bankernas historia och som kan visa 
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Figur 1.1  Dispositionstratt 

på hur de olika bankerna kan tänkas arbeta. Därefter analyserar vi bankerna efter 

vår frågeställning. 

∝ Slutsatser – Här summerar vi vår diskussion i en del slutsatser och går även lite in 

på vad som skulle kunna vara intressant att studera under vidare forskning i ämnet. 
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2. METOD 

I det här avsnittet går vi igenom och motiverar de val och ställningstaganden vi gjort 

genom arbetets gång. Med den metod ni kan läsa om nedan har vi samlat in data vilken 

senare har analyserat. Här beskrivs hur vi gjort en kvalitativ undersökning med en 

abduktiv ansats och hur våra intervjuer genomförts för att uppsatsens resultat ska vara så 

reliabelt som möjligt.  

 

2.1 Val av ämne 
När vi började vårt arbete var vi intresserade av att skriva om bankernas strategi och 

flexibilitet och hur denna skiljer sig mellan en bank som är verksam på regionbasis jämfört 

med en bank som är verksam i hela Sverige. När vi undersökt ämnet närmare fastnade vårt 

intresse på hur de olika bankernas strategi och inställning till förändring skiljer sig vad 

gäller kundnärhet, flexibilitet och den tekniska utvecklingen som till exempel 

internetbanken. Det ämne vi valt tilltalade oss då vi tycker att bankbranschen och dess 

pågående förändringar är väldigt intressant. 

2.2 Val av undersökningsobjekt 
Vi har valt att genomföra vår undersökning med hjälp av fyra olika helservicebanker, det 

vill säga banker som erbjuder alla de tjänster som man kan behöva hos en bank. För oss var 

det viktigt att alla bankerna erbjuder samma tjänster för att vår undersökning skulle kunna 

vara genomförbar. Det är föga intressant för oss att plocka in en nischad bank i vår 

undersökning då vi vill se hur banker med samma tjänsteutbud konkurrerar om kunderna 

enbart med sina olika strategier. Undersökningen bygger på att tjänsteutbudet ska vara 

samma hos de olika bankerna vilket det inte är i en nischad bank. 

 

Vi valde två regionsverksamma banker, belägna i olika regioner av Skåne och två 

rikstäckande banker. När vi kommit en bit i vår undersökning lade vi märke till att 

bankernas olika strategier och inställning till kundnärhet var viktigare för vår undersökning 

än vad deras storlek var. Då de två mindre bankerna har ett väldigt lika sätt att arbeta på 

valde vi att slå ihop dem till ett case och behålla de två större bankerna som var sitt.  
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Figur 2.2 – ”Induktiv 
ansats”  
 

Figur 2.1 – ”Deduktiv ansats”

Det finns tretton banker i Sverige som erbjuder Internettjänst.6 Utav dem har vi valt ut SEB 

och Föreningssparbanken (FSB) som två rikstäckande banker och Sparbanken Finn och 

Sparbanken Gripen för att illustrera de små regionala bankerna. Finn och Gripen har 

tillräckligt med likheter för att vi skulle anse att de gjorde sig bättre som ett case än två 

olika. Vi anser att våra val gör vår undersökning mer spännande då dessa tre case har olika 

image och mål med sina strategier. 

2.3 Val av ansats  
Vid valet av ansats görs främst skillnad mellan teoretiska och 

empiriska uppsatser, även kallat för deduktiva och induktiva. Att 

arbeta med en deduktiv ansats innebär att man utgår ifrån teori och 

gör en hypotesprövning där på förhand utvalda teorier prövas mot 

verkligheten. Det finns visserligen inga teoretiska modeller som 

berör exakt det som vi vill undersöka i de olika bankerna, men 

trots det utgår vi ifrån teorin innan vi går på empirin.  

 

För att ha en lämplig utgångspunkt för vår undersökning har vi letat fram teorier som var 

lämpliga för att kartlägga bankbranschen, men efter vi samlat in informationen har vi letat 

vidare för att hitta ytterligare intressanta teorier att prova vår empiri mot. På detta sätt tror 

vi att vår analys av bankernas strategier sker på ett mer relevant sätt.  

 

Syftet med vår undersökning är att beskriva, jämföra och analysera de strategier svenska 

banker med olika storlek har utifrån dess historia, konkurrentsituation och teknologiska 

utveckling och därför utgår vi mer ifrån teorin för att kunna beskriva bankerna och inte för 

att skapa oss en hypotes att utgå ifrån. Självklart kommer våra 

förväntningar och förhoppningar att påverka vårt arbete, men vi 

tror oss kunna bortse ifrån det vid insamlandet av data så att 

bilden av företagen blir så korrekt som möjligt.  

 

Induktiv metod innebär att man skulle börja arbetet helt utan teori 

och kasta sig in i empirin med helt öppna sinnen. Detta för att 

sedan formulera en teori som lämpar sig utifrån den empiri man 

                                                 
6 http://www.bankforeningen.se/Statistik/Snabbfakta.aspx 
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Figur 2.4 – Arbnor & Bjerke (1994), Företagsekonomisk metodlära – fig.4.4 

Figur 2.3 – ”Abduktiv ansats”
Fig. 2.1-2.3 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), Vad, hur och varför?

luskat fram på företagen. Vår problemställning kräver en del förkunskaper inom 

bankverksamhet och vi har därför läst in oss på bankbranschen och teorier om denna. Det 

är dock mycket viktigt att vi inte fastnar i gamla tankebanor och inte låter befintlig teori 

prägla vår analys allt för mycket. 

 

 

Under arbetets gång har vi konstant omprövat syftet och 

problemställningen mot insamlad empiri och vår analys. Vi har 

även jobbat fram och tillbaka mellan teori och empiri. På så sätt 

har vi arbetat både med den induktiva och med den deduktiva 

ansatsen, vilket brukar kallas för ett abduktivt angreppssätt.7 

 

 

 

 

2.4 Val av undersökningsmetod 
Vi vill göra en djupgående undersökning och uttrycka händelser och världen utifrån de 

studerades egna perspektiv vilket betyder att vår forskningsmetod är kvalitativ. För att 

lyckas bra med det måste vi tränga in i våra respondenters betydelsesammanhang för att 

förstå hur de ser på det som sker.8 

2.4.1 Intervjuer 

Intervjuerna kommer till viss del vara strukturerade för att vi ska få fram likartad 

information ifrån alla fyra företagen. Detta för att klara av att göra en jämförelse mellan 

dem möjlig. Samtidigt vill vi inte förhindra kreativa svar och kommer därför att vara 

                                                 
7 Alvesson Mats, Sköldberg, Kaj (1994), Tolkning och reflektion   
8 Bryman, Alan (1997), Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning  
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flexibla i våra frågor så att vi inte går miste om någon detalj som skulle kunna vara viktig.9 

Detta ställer dock stora krav på oss då vi måste vara noga med att validiteten och 

reliabiliteten inte blir lidande; intervjuerna bör ju, med vissa marginaler, vara så lika som 

möjligt.  

 

Vi vill få fram en nyanserad bild av hur företagets styrs och hur personerna bakom 

strategin tänker. För att vi ska kunna få fram det krävs det att vi för en dialog med de vi 

intervjuar. Vi genomför alltså öppna intervjuer med en individ i taget.10  

 

Nackdelen med att enbart genomföra intervjuer är att respondenterna då inte har direkt 

minne av hur de egentligen bär sig åt på företaget eller att de kommer ihåg fel. De kan 

också manipulera svaren så att det låter bra. Därför har vi valt att göra våra kompletterande 

intervjuer via e-post. På detta sätt får våra respondenter mer tid på sig att tänka igenom 

sina svar när vi ställer de frågor som väckt särskilt intresse hos oss. På det här sättet 

minskar vi alltså intervjuareffekten något.  

 

Det finns alltid en risk att relevant fakta av någon anledning glöms bort när man genomför 

intervjuer. För att undvika att glömma bort något såg vi till att fler än en av oss alltid 

antecknade hela intervjun. De flesta, framförallt äldre personer, kan reagera negativt på att 

bli inspelade. Det och att bandspelare kan bli ett störande moment när kassetterna tar slut 

är anledningarna till att vi har valt bort bandspelare och att vi enbart har använt oss av 

papper och penna.11 

 

Vi kommer att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte på respondenternas kontor, det 

vill säga i deras hemmamiljö. Vi har avgränsat oss till att undersöka företag som är 

lättillgängliga för oss just för att vi känner att ansikte mot ansikte är ett bättre sätt. Då kan 

vi få bättre personlig kontakt med de vi intervjuar och få ut så mycket som möjligt av 

tillfället.12  

                                                 
9 Seymour, Daniel T. (1992), Marknadsundersökningar med kvalitativa metoder, sid.165-200 
10 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), Vad, hur och varför?  
11 Ibid 
12 Ibid. sid. 160-161 
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2.5 Val av tillvägagångssätt för datainsamling 
De data som samlas in kan indelas i två kategorier; primär- och sekundärdata. Primärdata 

är karaktäriserat av att informationen kommer direkt från källan dvs. informationen finns 

inte att få tag på, utan den blir insamlad för det här ändamålet. Sekundärdata är all data 

som redan har nedtecknats av någon annan. Det är inte säkert att sekundärdata passar 

perfekt till den nya undersökningen beroende på att det gamla syftet med datan kan skilja 

sig radikalt från det nya syftet.13 

2.5.1 Primära källor  

För att göra intervjuerna mer kvalitativa har vi valt att rikta in oss på personer som har stor 

inblick i de delar av bankernas verksamhet vad gäller bankernas strategiska frågor. Detta 

för att kunna höja giltigheten i vår kvalitativa undersökning.14  

 

Vi har intervjuat följande personer: 

 

• Bengt Johansson – Rörelsechef, Sparbanken Gripen 

• Lennart Malmbjer – Stf chef Region Malmö Sparbanken Finn 

• Stefan Hansson – Regionansvarig företagsmarknad (Region Öresund), FSB 

• Per Goldkhul - Affärscontroller för Retailversamheten i södra Sverige, SEB 

• Medarbetare (kassörska) på FSB 

 

Anledningen till att vi valt att genomföra en intervju med en medarbetare på FSB beror på 

att FSBs strategi går ut på att finnas nära sina kunder med ett kontor i varje liten stad i hela 

Sverige. Vi vill se hur en kassörska, med daglig kontakt med kunderna, uppfattar 

situationen då denne har bättre insikt i vad som får kunderna att komma in på kontoret. Vi 

behövde få en bild av hur kundkontakterna förändrats över tiden för att kunna ha en rimlig 

grund att utgå ifrån när vi gjort vår utredning. 

 

Då vi intervjuade en medarbetare på FSB valde vi att vara försiktiga med hur vi kopplar 

informationen till den specifika individen. På detta sätt hoppas vi att den vi intervjuade kan 

var mer ärlig och berätta uppriktigt om känsliga ämnen. Det undantaget var enbart för att vi 

                                                 
13 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), Vad, hur och varför?,  sid. 152-153 
14 Ibid.  
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intervjuade medarbetaren om dennes uppfattningar och åsikter och vi ville absolut inte att 

det skulle påverka medarbetarens svar. 

 

Man skulle kunna tänka sig att vi kunde ha gjort en väldigt kort enkätundersökning ute på 

stan i Lund för att skaffa oss en bättre uppfattning av hur ofta och varför privatpersoner 

besöker bankkontoren. Vi ansåg inte att vi hade möjlighet att göra en undersökning som är 

tillräckligt utförlig för att vi ska kunna dra lämpliga slutsatser då detta kräver att minst 

hundratalet enkäter besvarats. Resurser för en sådan undersökning har vi inte. Vi ansåg att 

det var viktigare för oss att satsa på de kvalitativa data vi kunde samla in.   

2.5.2 Sekundära källor  

För att få en bättre bild av bankvärlden har vi letat efter information på Internet och läst på 

om hur bankernas utveckling sett ut de senaste åren i litteratur. Vi har fördjupat oss i bland 

annat Föreningsbankens och Sparbankens fusion och bankvärldens historia. Vi har 

återberättat det vi ansåg var viktigast för att läsaren ska kunna känna till bakgrunden till 

bankmarknadens ständiga förändring. 

2.5.3 Teoretiska källor  

Större delen av de teorier vi använder i vårt arbete kommer ifrån artiklar som rör 

bankvärlden och annan litteratur som berör strategi och omvärldsbaserade synsätt, allt 

hämtat ifrån litteraturdatabasen Elin vid Lunds Universitet.  

2.5.4 Genomförandet 

Det första steget var att få tillräcklig kunskap om bankmarknaden för att kunna välja ut 

vilka fallföretag vi skulle kunna välja för vår undersökning. Väl där började vi planera 

intervjuerna och vår fortsatta undersökning utifrån figuren här nedan.  
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2.6 Bearbetning av data 
För att bearbeta all data vi samlat in är det viktigt att vi öppnar sinnena ordentligt och inte 

enbart ser förstår motiven utan även begriper och tillslut får någon slags hermeneutisk 

förståelse för allt vi samlat in. Analys och bearbetning av kvalitativ data måste göras på ett 

så objektivt sätt som möjligt. Hermeneutisk tolkning kommer in i bilden först när man så 

att säga inte förstår. Det vill säga att man måste se världen ifrån ett vidgat 

helhetsperspektiv för att uppnå en högre form av förståelse.15  

 

 

 

 

                                                 
15 Svenning, Conny (2000), Metodboken 

Figur 2.5 – Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun 

Figur 2.6 – Svenning, Conny (2000), Metodboken 
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Givetvis är vi fullständigt medvetna om att det är en praktisk omöjlighet att gå ut i en 

omvärld utan några förutfattade meningar, värderingar eller föreställningar. Därmed löper 

vi risk för selektiv perception, det vill säga att selektera bort eller helt enkelt inte 

uppmärksamma vissa relevanta företeelser och åsikter i de studerade organisationerna, som 

kan vara av intresse i vår studie. Detta är ett vanligt fenomen i all form av undersökande 

arbete, men är givetvis något som vi skall försöka värja oss mot.  

2.7 Uppsatsens kvalitet & validitet 
Validitet är en fortgående kvalitetskontroll som genomförs under arbetets samtliga 

stadier.16 Vanligtvis pratar man om inre och yttre validitet när man vill mäta hur stor 

överensstämmelse det finns mellan de teoretiska begreppen och de empiriska variablerna. 

Den inre validiteten är ifall vi faktiskt mäter det vi vill mäta. Den yttre validiteten är om 

vårt tillvägagångssätt kan ge svar på vårt sökta problem. Validiteten på vår undersökning 

säger om undersökningsmetoden har hög giltighet och relevans.  

2.7.1 Giltighet 

Giltighet säger något om den generella överensstämmelsen mellan vårt teoretiska och vårt 

empiriska begreppsplan.17 Vi anser att de teorier vi valt att fördjupa oss i stämmer väl 

överens med det vi vill undersöka. Vi tror att teorierna ger oss en god grund för att kunna 

göra intressanta iakttagelser på bankerna.  

2.7.2 Relevans 

Relevansen säger något om hur relevant det empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för 

vår problemställning.18 Då vi i vårt arbete använder oss av en abduktiv ansats, har vi, under 

arbetets gång, omarbetat vår problemdiskussion efterhand som vi fått mer information ifrån 

bankerna. På så vis är vår empiri i hög grad relevant för vår problemställning. 

2.7.3 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menar man i vilken grad är resultaten generaliserbara.19 Syftet med 

en kvalitativ undersökning är sällan att resultatet ska kunna appliceras på liknande 

                                                 
16 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun 
17 Andersen, Ib (1998), Den uppenbara verkligheten 
18 Ibid. 
19 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun  
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situationer. Liten bredd leder till generaliseringsproblem. Då vi enbart intervjuat ett fåtal 

personer kan vi aldrig vara helt säkra på att de undersökningsobjekt vi har valt är 

representativa för andra än dem själva. Detta leder till att vi inte med säkerhet kan dra 

generaliserade slutsatser som skulle gälla andra banker.20 Vårt syfte med den här uppsatsen 

är heller inte att generalisera utan enbart gå på djupet i våra fallföretag och den information 

vi samlat in är väldigt specifik för vart och ett av företagen.  

2.8 Källkritik 

2.8.1 Teorikritik 

En del av de teorier vi valt för att analysera bankbranschen skrevs för mer än tio år sedan 

vilket gör att deras antaganden om hur marknaden och omvärlden ser ut inte alltid kan 

räknas som fullt tillförlitliga. Vi tror dock inte att teorierna påverkar vår uppsats negativt 

utan tvärtom ger oss större anledning att genomföra vår undersökning.  

 

De flesta teorier vi använder oss av i arbetet är inte gjorda med avseende på banker och 

därav inte på våra case. En hel del av teorierna är även utvecklade ur globala perspektiv, 

men vi har försökt att anpassa dem till den svenska bankbranschen.. 

2.8.2 Metodkritik 

Den kreativitet och flexibilitet som vi haft under tiden vi arbetat med undersökningen är 

visserligen bra för kvalitativ undersökning då det är viktigt att verkligen se hur det är i de 

olika företagen. Denna öppenhet gör det ibland kan vara viss brist på struktur under 

arbetets gång.21 

 

En annan fara med kvalitativa analyser är att det är lätt att utgå ifrån att de vi intervjuat har 

total vetskap om hur deras företag fungerar, att de är så kallade kronvittnen av 

verkligheten. Genom att använda en mängd sekundär data i vår undersökning tror vi oss 

undkomma detta kronvittnessyndrom.22 

                                                 
20 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), Vad, hur och varför?, sid. 143-145 
21 Bryman , Alan (1997), Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning 
22 Svenning, Conny (2000), Metodboken 
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2.8.3 Empirikritik 

Vi är medvetna om att våra kontakter på respektive företag skulle kunna förmedla en, till 

viss del osann, idealbild när de ska skildra hur deras företag bemöter förändring och tar 

strategiska beslut. Genom att ständigt ha detta i åtanke hoppas vi dock kunna bibehålla, 

och till läsaren förmedla, en kritisk hållning till det data som insamlats. 23  

Vi tror inte att de har motiv till att ljuga eller ”böja lite på sanningen”, utan snarare att de 

lever i en illusion, precis som många gör, av att just deras företag har helt rätt strategi och 

att denna strategi faktiskt genomsyrar hela organisationen. Troligtvis vill de framställa sitt 

företag och sig själva som mer kompetenta och duktigare än vad de i realiteten är. Våra 

kontaktpersoner på bankerna har dock en stor förklaringskraft och god kunskap inom 

området vilket gör att deras status och betydelse för utredningen är stor.24  

 

2.9 System för källhänvisningar 
Vi har valt att ange källor enligt Oxfordssystemets fotnoter, vilket gör texten lättläst. Det 

innebär att noten anges längst ner på den aktuella sidan med författarnamn, titel, 

utgivningsår och eventuellt sidnummer. En fotnot före en punkt i en mening syftar enbart 

på den aktuella meningen, till skillnad från om fotnoten står efter punkten, då syftar källan 

till de tidigare meningarna i stycket. En fotnot vid en rubrik innebär om inget annat anges 

att källan syftar på hela kapitlet.  

 

Vid de tillfällen då en fotnot hänvisar till samma källa som föregående används uttrycket 

ibid. Då uttrycket et al används visar det på att nämnd författare inte varit ensam om att 

skriva texten utan det finns andra medförfattare som bidragit mer eller mindre till texten.25 

 

 

 

 

                                                 
23 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), Vad, hur och varför?, sid. 143-145 
24 Rienecker & Stray Jörgensen (2002), Att skriva en bra uppsats, sid. 143 
25 Petterson, Gertrud (1997), Att skriva rapporter, sid.17 



 24 

3 TEORI 
 

Nedan följer de teorier som vi har valt utifrån vårt syfte. Det börjar med de teorier som 

belyser bankbranschen och dess marknader i ett framtidsperspektiv. Därefter har vi mer 

specifika teorier på organisationers strategi och resurser och till hjälp här har vi använt 

oss av det resursbaserade synsättet, samt teorier som beskriver organisationers 

uppbyggnad. Slutligen kommer teorier som beaktar företags relationer till sina kunder. 

 

3.1 Bankmarknadsteori  

En internationell studie som är gjord av engelsmännen Christopher P. Holland, A. 

Geoffrey Lockett och Ian D Blackman heter ”The Impact of globalisation and information 

technology on the strategy and profitability of the banking industry”. De har byggt upp en 

teori för att belysa de påverkansfaktorer på bankbranschen som de ser generellt i den 

globala bankvärlden.26 

 

Globalt sett så har bankernas vinster minskat under 1980- och 1990-talet. Författarna visar 

på att det beror på framförallt tre faktorer: informationsteknologi, globalisering och 

avregleringar. Dessa faktorer har både tillsammans och var för sig sänkt inträdesbarriärer 

och på olika sätt möjliggjort för nya aktörer att etablera sig på det som tidigare varit 

traditionellt bankområde såsom in- och utlåningar. Detta stod tidigare (1970-talet) för 

uppemot 80 % av intäkterna.27 

 

                                                 
26 Christopher, P. Holland et al (1997), The Impact of globalisation and information technology on the 
strategy and profitability of the banking industry 
27 Ibid 

Figur 3.1 – Holland (1997), Impact of Globalization - fig.2 “Competitive Forces in Banking” 
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3.1.1 Informationsteknologi, globalisering och avregleringar28 

Informationsteknologin skapar nya möjligheter för banker att organisera sin 

produktutveckling, möta kunden med tjänster och för marknadsföring. Detta medför att 

även andra finansiella och icke-finansiella organisationer får möjlighet att konkurrera med 

banktjänster vilket gör att bankernas marginaler pressas. Avregleringar både inom och 

mellan länder möjliggör ökad internationell konkurrens. Med ökad globalisering kan en 

utländsk bank gå in och nischa sig mot ett visst segment i ett annat land. Detta kan gå på 

båda hållen men den bank som i längden vinner på denna möjlighet är den bank som har en 

starka marknadsförings- och informationskanaler.  

 

Under de senaste två decennierna har avreglering av finansiella marknader på en global 

nivå, uppkomsten av globala handelssystem bestående av enskilda organisationer och 

skapandet av avancerade och billiga kommunikationskanaler såsom tele och internet 

möjliggjort denna utveckling. Det är alltså inte nödvändigt att kunden finns i den 

geografiska närheten. 

 

Bankbranschen har tenderat att möta de minskade intäkterna med att göra stora fusioner 

eller uppköp och därmed skaffa sig skalfördelar, samt genom att skära i sina kostnader. 

Detta menar författarna är en kortsiktig strategi och kommer att vara otillräckligt för 

framtiden. Ett alternativ som att förbättra kundrelationer och därmed skapa 

konkurrensfördelar på det sättet nämns oftast inte. Denna utveckling har även andra 

branscher, såsom tillverkningsindustrin, gått igenom fast tio år tidigare. 

 

Inom informationsteknologin kan som exempel på nya områden ges en Just-In-Time 

finansiering. En finansiell organisation åtar sig att förmedla betalning av olika varor eller 

tjänster efterhand som dessa används oberoende av valutor eller transfereringskostnader. 

Motorola har som exempel denna tjänst knuten till sig så att deras underleverantörer för 

betalt momentant allteftersom Motorola använder deras tjänster eller produkter.  Det kan 

även vara överföringar eller betalningar mellan olika divisioner i ett företag. Det är en del 

av bankernas uppgift, att tillhandahålla likvida medel för sina kunders affärer. Företagen i 

sin tur överför en avvägd ström av utbetalningar till banken som sen sköter betalningarna 

till leverantören. Det blir inga stora klumputbetalningar för företagen samtidigt som 
                                                 
28 Christopher, P. Holland et al (1997), The Impact of globalisation and information technology on the 
strategy and profitability of the banking industry 



 26 

banken tar en lägre kreditrisk eftersom de regelbundet får in pengar av företaget. Eftersom 

banken tar lägre risker tjänar i sin tur även bankens inlåningskunder på detta eftersom de 

därmed kan få en högre ränta på sina sparmedel. 

 

Det blir också vanligare att bankerna kommer att samarbeta och dela på olika system och 

tjänster.  Mindre banker kan köpa in tjänster av stora banker och kan på det viset erbjuda 

tjänster som annars hade varit för kostsamt att själv tillhandahålla t.ex. internationella 

transaktioner eller handel med derivat.   

 

Det kommer också att bli vanligare att bankerna inriktar sig på någon del i värdekedjan 

istället för att utveckla alla tjänster inom organisationen, detta ger att det blir mer vanligt 

med strategiska nätverk av företag som kompletterar varandra och förflyttar sig bort från 

fullt utbyggda vertikalt integrerade organisationer. 

 

 

 

3.1.2 Skillnad mellan stora och små banker 

En teori som Charles W. Calomiris har skrivit heter ”Banking approaches the modern era”. 

Den bygger främst på amerikanska förhållanden och avregleringen av deras 

finansmarknad, men med en ökande globalisering kan det spåras likheter även på svenska 

förhållanden. Det är en studie i skillnader mellan stora och små banker. Stora banker har en 

stor fördel i att deras fasta kostnader kan slås ut på ett större kundunderlag och de har 

Figur 3.2 – Holland (1997), Impact of Globalization - fig.4 “The Historical Value 
Chain for a Universal Bank 
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oftare ett fullservicesortiment, medan mindre banker å andra sidan kan vara flexiblare och 

nischa sig mot mer lönsamma områden. Med hjälp av modern kommunikationsteknik, t.ex. 

internet, kan mindre banker antingen ingå i strategiska nätverk eller köpa in tjänster av 

andra finansiella organisationer som det är för dyrt att själv tillhandahålla, ex 

kapitalförvaltning. 29 

 

Mindre banker har dessutom oftast en enklare och plattare organisation vilket gör att det är 

närmare till beslutstagarna än i en stor centraliserad hierarkisk organisation.30 

 

I boken ”Money, banking and financial markets” av Robert D. Auerbach hävdar författaren 

att förändringstakten och osäkerheten om framtiden i bankbranschen ökar möjligheten för 

små banker att kunna verka.31 Hade osäkerheten varit lägre skulle det genast bli svårare för 

små banker. Huvudregeln är dock att en liten bank inte kan hävda sig mot en stor bank 

eftersom den stora banken har skalfördelar i olika former som slutligen ger en lägre 

kostnad per producerad tjänst eller produkt. Enda möjliga chans till överlevnad för en liten 

bank är att de nischar sig eller att de större bankernas skalfördelar inte är alltför stora. 

Författaren hänvisar till gjorda studier som påvisar att skalfördelar inom stora banker ofta 

inte är så stora trots allt. Vidare anser han att stora banker har större möjligheter att skaffa 

sig konkurrensfördelar genom att teknikutveckla sig för dyra pengar. Risk finns dock att en 

storsatsning slår fel på grund av snabba förändringar inom teknologin samt inom 

bankbranschen. Detta gör att det kanske snarare är så att en liten bank har bättre möjlighet 

att snabbt anamma innovationer och teknisk utveckling och på så sätt skaffa sig fördelar. 

Författaren menar att en liten bank på en lokal marknad måste vara bättre på att erbjuda en 

personlig service och upprätta en nära relation.  

 

Författaren till boken ”The last days of the giants”, Robert Aldock et al, framlägger en 

teori om att fem nya krafter inom affärsvärlden sedan mitten av 1990-talet missgynnar 

stora aktörer men gynnar de små. Författaren menar att ända sedan industrialiseringens 

intåg och under större delen av 1900-talet har det varit en fördel att vara stor eftersom man 

kan dra fördel av ”economies of scale” och ”economies of scope”.32 De fem krafterna är: 

 

                                                 
29 Calomiris, Charles W. (2002), Banking approaches the modern era 
30 Ibid 
31 Auerbach, Robert D. (1988),  Money, banking and financial markets 
32 Aldock, Robert et al (2000), The last days of the giants 
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1) IT-kapacitet och Internet.  

Detta ger nya möjligheter för mindre aktörer att hitta marknader och kunder. Liten och 

innovativ medför stora förtjänster till en liten kostnad. 

 

2) Maktbalansen skjuts från säljarens marknad till köparens marknad. 

Konsumenten som diktator. Nya konsumenter kommer att ställa helt nya krav och 

eftersöka personliga och skräddarsydda produkter och tjänster. Konsumenternas makt ökar 

och massmarknader får stå tillbaka. 

 

3) Regeringars ändrade attityd mot stora företag. 

Eftersom varje konsument har en röst i demokratiskt utvecklade länder så tenderar dessa 

regeringar att mer och mer gynna konsumenten och på detta vis stärka deras makt. 

 

4) Industriell konvergens. 

Storföretagens glödheta konkurrens gör att nya marknader hela tiden eftersöks. De som 

lyckas sätter ytterligare press på sina konkurrenter. 

 

5) Kortsiktigt fokus. 

Den finansiella marknaden har kortsiktiga krav på avkastning vilket gynnar små och 

snabba aktörer. 

3.2 Strategi 
Strategi är ett begrepp som snabbt dyker upp när det pratas om företag och affärer. 

Begreppet har dock endast funnits i 40 år inom det här området och man pratar här om 

olika affärsstrategier. I grund och botten handlar det om hur företag ska hitta och kunna 

utnyttja sina konkurrensfördelar och på så sätt besegra de andra aktörerna på marknaden. 

En klockren definition av vad det helt enkelt innebär ger Robert M Grant i boken när han 

säger; ”Strategy is about winning”33 

 

För att klara av att vinna över sina konkurrenter gäller det som företag att ha förmågan att 

utnyttja sina resurser på bästa sätt för att nå de mål de satt upp. Strategi kan sägas vara 

                                                 
33 Grant, R M (2002), Contemporary Strategy Ananlysis 
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länken mellan ett företags inre och yttre resurser och desto tydligare den är desto lättare att 

få ut max av sina resurser menar Grant i samma bok.34  

 

Det finns vissa riktlinjer för hur en bra strategi ska utformas menar Grant vidare. Lyckas 

den att uppfylla de fyra nedanstående kraven finns det potentiell chans att den lyckas på 

marknaden.  

• Strategin ska ha enkla och tydliga mål som stämmer väl överens och kan ses på 

lång sikt.  

• Användaren ska ha stor kunskap om konkurrenterna och situationen på marknaden. 

• Användaren ska även se utvärderingen av sina resurser med granskande och 

objektiva ögon.   

• Strategin måste genomföras effektivt.35 

 

 

3.2.1 Det resursbaserade synsättet 

Det resursbaserade synsättet har sin utgångspunkt i att det är de inre resurserna i ett företag 

som avgör hur konkurrenskraftigt företaget är. Vikten är dock inte bara att ”äga” 

resurserna, utan företagets uppgift är även att förvalta dem väl. Desto bättre ett företag 

förstår sina starka respektive svaga resurser desto lättare har dem att utnyttja dem optimalt.  

 

                                                 
34 Grant, R M (2002), Contemporary Strategy Ananlysis 
35 Ibid 

Figur 3.3 – Grant, RM (2002), Contemporary Strategy Ananlysis – fig. 1.1 “Common elements in 
successful strategies” 
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Genom det resursbaserade synsättet kan vi förstå varför två företag i samma bransch med i 

stort sett identiska externa förutsättningar kan välja helt skilda affärsstrategier, något som 

är av stort intresse när vi arbetar med bankvärlden. Att företag är olika beror helt enkelt på 

att de har olika resurser, kompetenser, kultur och historia menar synsättet.36 

 

Synsättet växte fram under 1990-talet och dess snabba utveckling förklaras med hjälp av 

att omvärlden förändras allt snabbare. 37 Detta gör att företagen inte kan ha samma koll på 

omvärlden idag utan får istället fokusera mer på sina inre resurser. 

 

Jay B Barney är en stark förespråkare av det resursbaserade synsättet och han menar att 

teorin bygger på att företag är heterogena eftersom de förfogar över en varierande samling 

resurser samt att resurserna och förmågorna är stabila och trögrörliga. De inre resurserna 

kan därefter delas in i områdena materiella, immateriella och humana resurser och inom 

dessa områden hittar man de resurser ett företag besitter.   

 

 

 

Barney menar att om en resurs ska anses som en kritisk resurs, dvs. att den medför 

konkurrensfördelar, ska den uppfylla fyra kriterier. Genom att definiera dessa kan ett 

företag ta reda på om de är styrkor för dem i ett längre perspektiv. En kritisk resurs ska 

vara;  

1) Värdefull 

2) Unik 

3) Svår att imitera 

4) Svår att substituera 38 

Med de två antaganden i bakhuvudet om att företag är heterogena och att resurserna och 

förmågorna är stabila och trögrörliga samt kriterierna för vad som gör en resurs till kritisk 

                                                 
36 Bruzelius & Skärvad (2000), Integrerad organisationslära 
37 Ibid. 
38  Bruzelius & Skärvad (2000), Integrerad organisationslära  

Figur 3.4 – Grant, RM (2002), Contemporary Strategy Ananlysis – Tabell 3.2  
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kan vi komma fram till hur företagen kan skapa långsiktiga konkurrensfördelar. Här nedan 

visar vi sambandet i modellform. 

 

 

3.2.2 Tre basstrategier 

 
Grant använder sig av Michael Porters modell när han vill visa på de tre olika basstrategier 

ett företag kan använda för att skilja sig mot sina konkurrenter. De olika strategierna är 

kostnadsledarskap, differentiering och fokusering.39  

 

 

 

Kostnadsledarskapet handlar om att företaget erhåller en överlägsen kostnadsstruktur 

gentemot konkurrenterna och därmed får ut högre marginaler. Den här strategin innebär att 

företaget gör stora investeringar i ny teknik för att på så sätt ligga i framkanten inom detta 

område. Den innebär många fördelar, inte bara genom att företaget tjänar mer pengar än 

                                                 
39 Grant, R M (2002), Contemporary Strategy Ananlysis 

Figur 3.6 – Bruzelius & Skärvad (2000), Integrerad organisationslära –sid.131 
 

Figur 3.7 – Grant, RM (2002), Contemporary Strategy Ananlysis – sid. 248 “Porters tre basstrategier” 
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sina konkurrenter, utan det skapas även en stor inträdesbarriär mot nya företag på inom 

branschen.  

 

Differentiering innebär att företaget erbjuder sina kunder något annat än ett lågt pris. 

Istället fokuserar de på att skilja sina produkter eller tjänster från konkurrenterna genom 

t.ex. högre kvalitet eller bättre service. Detta medför att företaget även kan ta ut ett högre 

pris i och med att kunderna väljer dem tack vare den differentierade produkten och inte på 

grund av det låga priset. Om företaget väljer denna strategi för att ”vinna” över sina 

konkurrenter innebär det tyvärr ofta att de får ge upp tanken om stora marknadsandelar. I 

samband med att de differentiera sin produkt eller tjänst väljer de bort vissa delar av 

marknaden som inte passar in till den nisch de har valt.  

 

Fokusering är då företag försöker skapa unika helhetslösningar till kunden. Man kan säga 

att fokusering är en diffentiering i form av marknadsval. Företaget går in på en marknad 

och erbjuder kunderna produkter och tjänster som redan finns, men ger dem kompletta 

lösningar som inget annat företag kan på marknaden. Detta leder även till att kunderna är 

villiga att betala ett högre pris.  

 

Oberoende av vilken strategi företagen väljer innebär det alltid risker. Porter lyfter i 

huvudsak fram två risker och den första är att företag kan ha svårt att hålla fast vid sin 

valda strategi och den andra har att göra med att om branschen utvecklas kan det innebära 

att den valda strategin inte längre blir lika framgångsrik som det från början spåddes. 40 

3.2.3 Inre och yttre effektivitet41  

Ett komplement till Barneys teorier är Birger Perssons bok ”Avknoppning – ett sätt att 

förena stordrift med små företags fördelar” som behandlar företags inre och yttre 

effektivitet, främst vilka fördelar mindre företag har gentemot större. Inre effektivitet är 

förhållandet mellan de insatta resurserna och slutresultatet. När det gäller att på bästa sätt 

utnyttja de tillgängliga resurserna brukar avsaknaden av en byråkrati i småföretagen lyftas 

fram. En komplicerad organisation kan skapa ett stelt beteendemönster och försvåra 

informationsflödet och kan därigenom få svårt att tillräckligt snabbt och smidigt anpassa 

sig till de specifika förutsättningar som gäller just nu. Småföretag är å andra sidan mer 

                                                 
40 Grant, R M (2002), Contemporary Strategy Ananlysis 
41 Persson, Birger (1985), Avknoppning - ett sätt att förena stordrift med små företags fördelar 
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begränsade då det gäller att ha metoder för ekonomisk styrning där istället storföretag har 

fördelar. 

 

En annan del av den inre effektiviteten är tillvaratagande av personalresurserna. Då vi inte 

är intresserade av att gå djupare in på personal och motivationsfrågor i vår uppsats, har vi 

valt att inte förklara detta vidare. 

 

När Birger Persson pratar om yttre effektivitet menar han hur väl ett företag kan anpassa 

sig till sin omgivning, till kunders önskemål och till konkurrenters beteende. Här är det 

viktigt att ta fasta på de små företagens möjligheter att komplettera storföretagens 

produktion. Genom utvecklande av skalfördelar så tvingas storföretag att inrikta sin 

produktion mot produkter som kan masstillverkas och som har en stabil efterfrågan över 

tid. Då ger det sig att småföretagen ska koncentrera sig på ”udda” produkter som har mer 

begränsad efterfrågan och som måste göras i korta serier. Detta kan även gälla produkter 

vars efterfrågan kan uppvisa snabba och oväntade variationer. Småföretag har även större 

handlingsfrihet mot den enskilde kunden och kan lättare anpassa erbjudanden till denne 

utan större hänsyn till övriga kunders eller intressenters önskemål. De kan ha ett större 

manöverutrymme när det gäller relationen med omvärlden. I andra sammanhang, ex 

kontakter med myndigheter kan det vara tvärtom. 

3.3 Stordriftsfördelar42 
Birger Persson beskrivit även skalfördelar inom stora organisationer i boken ”Avknoppning 

– ett sätt att förena stordrift med små företags fördelar”. Dessa uppkommer då ett stort 

företag kan producera och sälja nya produkter i större kvantiteter eller med bättre kvalitet 

och till lägre priser än ett litet företag kan göra. Skalfördelar kan grovt delas in i: 

 

• Teknologiska skalfördelar 

• Administrativa skalfördelar 

• Finansiella skalfördelar 

• Skalfördelar i forskning, utveckling och introduktion av nya produkter. 

                                                 
42 Persson, Birger (1985), Avknoppning - ett sätt att förena stordrift med små företags fördelar 
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3.3.1 Teknologiska skalfördelar 

Dessa uppkommer då produktionskostnaden per producerad enhet kan reduceras med hjälp 

av automatiska maskiner med större kapacitet, löpande band teknik och andra interna 

mekaniska transportsystem. Dessa skalfördelar är beroende av teknikutvecklingen och 

möjligheter att organisera arbetet. Det är dessutom beroende av transportkostnader och 

närhet till markander för avyttring av produkterna. 

3.3.2 Administrativa skalfördelar 

Hit kan bl.a. räknas spridning av overheadkostnader, massförsäljning och storinköp samt 

timing av reserver. Över en viss produktionsstorlek så kan specialister anställas som bara 

har hand om sitt område t.ex. produktion, inköp, försäljning, finanser osv. dessa kan sedan 

trimma sitt ämnesområde så att det passar organisationen i övrigt. Det blir dessutom i 

många fall inte dyrare att göra en marknadsundersökning för en dubbelt så stor 

tillverkningsvolym varvid de fasta kostnaderna fördelas på ett större antal produkter. Även 

timing av reserver underlättas av ökande skala. Tillgången på varor eller råmaterial 

anpassas till det interna behovet och den externa efterfrågan. Det är även lättare att 

prognostisera avsättningen av enskilda produkter om det är ett större flöde än om 

försäljningen sker mer sporadiskt. Framställningen av produkter som innefattar en stor 

mängd komponenter förutsätter slutligen stora organisationer. 

3.3.3 Finansiella skalfördelar 

Större tillgångar utgör en bättre grund då företagen ska låna upp pengar eller som i 

bankbranschen där större banker kan ge stora lån till t.ex. stora byggnadsprojekt som kan 

ge bra räntabilitet på kapitalet. Om företaget vill introduceras på börsen så krävs en viss 

storlek på kapitalet. Det går att göra vinstplanering i större utsträckning både inom 

koncerner och vid utlandsverksamhet. Mindre lyckade projekt innebär inte allt för företaget 

utan de kan läggas ner eller få ett tillskott av pengar utan att företaget går under. 

3.3.4 Skalfördelar inom forskning och utveckling, och introduktion av 
nya produkter 

Förutsättningarna för att kunna utveckla och vidmakthålla egen teknologi och kunskap 

ökar med storleken. För att kunna marknadsföra en ny produkt kan en viss produktvolym 

krävas då produkten ska konkurrera med andra produkter som redan masstillverkas. 
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Möjligheter att tillvarata innovationer kan dock vara lättare i mindre organisationer, vilket 

blir en styrka för småföretag. Det har även betydelse var i produktens livscykel som 

idéerna kommer, vilket gynnar små och stora företag olika.  

3.3.5 Kan företag bli för stora från effektivitetssynpunkt? 

Företagsledningen kan liksom en maskins kapacitet betraktas som en produktionsfaktor 

vars begränsade kapacitet kan ge upphov till ökade kostnader när företaget växer över en 

viss storlek. Detta skulle innebära att det ur lönsamhetssynpunkt finns en optimal 

företagsstorlek. Författaren menar dock att endast företag som inte anpassar sin 

administrativa struktur till de krav större operationer ställer kan nå en storlek då 

effektiviteten blir lidande. Detta sägs med bakgrund av att det alltid finns skalfördelar vid 

expansion oavsett hur stor koncernen är. Stora företag förväntas organisera om sig till ex 

investmentbolag där koncernledningens begränsade kapacitet inte lägger hinder för den 

löpande verksamheten. 

3.4 Kundrelationer 
En marknadsförares uppgift är att bygga en marknadsföringsplan för att uträtta företagets 

önskade syften. Marknadsföringsplanen består av många beslut som grundar sig på 

användandet av bl.a. marknadsföringsmixverktyg. Amerikanen Jerome McCarthy 

klassificerade in dessa verktyg i fyra stora grupper som han kallade marknadsföringens 4P; 

produkt, pris, påverkan och plats. 43 

                                                 
43 Kotler, Philip, (2003), Marketing management, s 15 
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Beslut om vilken marknadsföringsmix som företaget vill använda sig av måste vara gjord 

för att få rätt inverkan på leverantörskanaler och kunder enligt företagets syften och 

målsättning. Detta är en marknadsmix som främst är avsedd för massmarknadsföring av 

standardiserade varumärkeslösa konsumentvaror. Den utgår från att konsumenten köper 

produkten förutsatt att konkurrensmedlen blandas i rätt kombination och med rätt 

intensitet. Framgångsrika företag är de som kan möta kundens behov ekonomiskt och med 

rätt produkt genom en bra kommunikation.44 

 

Hur ska företagets resurser fördelas och vilken vikt ska läggas på organisationen mot 

samhället och mot kunden? Det finns enligt författaren sex olika filosofier som företag kan 

identifiera sig mot: produktions-, produkt-, försäljnings-, marknads-, kund-, och 

samhällskonceptet.45 

 

                                                 
44 Kotler, Philip, (2003), Marketing management 
45 Ibid, s 17 

Figur 3.8 – Kotler (2003), Marketing management – fig. 1.5 “The 4P Components of the Marketing Mix” 
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3.4.1 Produktionskonceptet 

Detta är den äldsta formen av företagande. Här menas att kunden fördrar produkter som är 

tillgängliga överallt och till ett lågt pris. Producenter som arbetar efter detta koncept 

koncentrerar sig på att skapa hög produktionseffektivitet, låga kostnader och 

massdistribution. Det här konceptet fungerar bäst i utvecklingsregioner där kunden mest är 

intresserad av att få tillgång till produkten än i dess särdrag. Konceptet kan också användas 

då ett företag vill expandera sitt marknadsområde. 46   

3.4.2 Produktkonceptet 

Här sätts produkten i fokus och att den borgar för hög kvalité, överlägsen prestation eller 

hög innovationsnivå. Det förutsätts att kunden vill ha det bästa och företagen förlitar sig i 

stor utsträckning på vad deras ingenjörer kommer fram med för produkter. Det spelar alltså 

oftast ingen roll vad kunden vill ha eller vad konkurrenterna erbjuder inom samma område. 

Dessa företag tittar oftare i produktspegeln än framåt och ser vad som efterfrågas. 47   

3.4.3 Försäljningskonceptet 

Den är ett annat vanligt koncept. Här menas att kunderna inte kommer att köpa tillräckligt 

av företagets produkter om kunderna lämnas ifred. Därför måste företagens 

marknadsavdelningar bearbeta kunderna, som är oengagerade, så att de köper mer. Mer 

saker ska säljas till fler människor för att öka företagets vinst. Det rör sig oftast om företag 

som erbjuder produkter som konsumenterna oftast inte tänker köpa såsom försäkringar 

eller uppslagsverk. Detta kan även användas av företag som har överkapacitet i sin 

produktion och som vill trycka ut sina produkter hellre än att anpassa sig till vad 

marknaden vill ha. 48  

3.4.4 Marknadskonceptet49 

Här ställs kunden mer i fokus. Istället för att tillverka något och sedan hitta sin kundgrupp 

så skapas en produkt som tilltalar företagets kundgrupp. Det handlar om att företag är mer 

effektiva än sina konkurrenter i att skapa, leverera och kommunicera ett högre kundvärde 

till sin utvalda kundgrupp.  

                                                 
46 Kotler, Philip, (2003), Marketing management, s 17 
47 Ibid, s 18 
48 Ibid, s 18 
49 Kotler, Philip, (2003), Marketing management, s 19 
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Försäljningskonceptet fokuserar på säljarens behov att omvandla produkten till pengar 

medan marknadskonceptet fokuserar på att tillfredsställa kundens behov och därmed 

företagets lönsamhet.  

 

 

 

 

Målgrupp: Företaget måste välja sin målgrupp/er för att effektivare förstå och anpassa 

sina marknadsföringsprogram mot dessa.  

Kundönskemål: Det gäller för företaget att samtidigt förstå sin/a utvalda målgrupper och 

vad det är som de önskar, annars spelar målgruppsfokuseringen ingen roll. Detta är inte 

alltid så enkelt att förstå vad kunden önskar, ibland vet inte kunden det ens själv vilket gör 

det ännu svårare.  

Integrerad marknadsföring: Att forma företaget så att alla medarbetare arbetar med 

kunden i fokus är viktigt för företagets lönsamhet och trovärdighet. Detta kräver ibland att 

de anställda får utbildning och motiveras att verka för företagets målkundgrupp. 

Lönsamhet: Utformas marknadskonceptet på bästa sätt så ska det även sammanfalla med 

att passa företagets ultimata arbetsutförande. I privata företag är detta oftast att få 

långsiktighet i sitt handlande och inte se på lönsamheten som ett mål i sig utan att detta är 

något som kommer då företaget kan tillfredsställa sina kunders behov.  

 

Marknadskonceptet är ett arbetsamt koncept att finnas i, företaget måste hela tiden hålla sig 

i framkant med vad som kunderna kan tänkas efterfråga imorgon, det är samtidigt ett 

Figur 3.9 – Kotler (2003), Marketing management – fig. 1.7 “Contrast Between the Sales Concept 
and the Marketing Concept” 
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lönsamt koncept då företaget kan leverera det kunderna vill ha. Många företag tar sig in i 

detta koncept först när omständigheterna tvingar dem till det genom t.ex. minskande 

försäljningssiffror, långsam tillväxt eller ökad konkurrens inom segmentet.  

3.4.5 Kundkonceptet 

Idag rör sig många företag vidare från marknadskonceptet till kundkonceptet. Här är det 

inte ett helt marknadssegment som bearbetas utan den enskilda kunden. Detta genom 

riktade personliga erbjudanden, speciell service eller direktkontakt från företagets sida, det 

blir vad som kallas one-to-one marknadsföring. Detta är inte något för alla företag utan 

dessa måste ha viss information om kunden genom handelsmönster eller 

internetanvändning. Det lämpar sig bäst för företag som säljer dyrare produkter eller stora 

mängder åt gången eller produkter som förbrukas med en viss perioditet. 50 

3.4.6 Samhällskonceptet 

Är företag som är framgångsrika även bra för det långsiktiga samhället och miljön. Detta 

har kunder blivit mer känsliga för över tiden och ifrågasätter mer och mer företagens 

långsiktiga ansvar. Detta ska då vara utöver att företaget tillhandahåller den bästa 

produkten i förhållande till sina konkurrenter och kommunicerar med kunden om dennes 

behov och uppfyller dessa. Den etiska del som då kvarstår kan vara en del i 

marknadsföringen för att ytterligare attrahera kunder. Detta koncept kan lätt stå i konflikt 

mellan lönsamhet, kundbehov och samhällsnyttan men det har visat sig att det kan ändå 

löna sig på alla tre nivåerna. 51 

 

                                                 
50 Kotler, Philip, (2003), Marketing management, s 26 
51 Ibid, s 26 
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3.4.7 Fokus på lönsamma kunder  

Företagen ska fokusera på sina mest lönsamma kunder, produkter och försäljningskanaler. 

De ska skapa en relation med den enskilt värdefulle kunden som förhoppningsvis blir 

långvarig. Baserat på hur mycket företaget vet om kunden kan de rikta försäljnings-/ 

serviceerbjudanden eller information till den specifike kunden. Det kräver bl.a. att 

företaget skapar en kunddatabas med uppgifter om köp, förfrågningar, transaktioner, ålder, 

familjemedlemmar, intressen och dylikt och beaktar kunden så att de upptäcker trender, 

segmentering och personliga behov. Framgångsrika företag är de som är bäst på att skaffa 

sig kunder, behålla dem och samtidigt få dem att bli större. Detta kan göras genom olika 

strategier:  

• Reducera andelen engångskunder 

• Öka livslängden på varje kundrelation 

• Omvänd mindre värdefulla kunder annars avsluta kontakten  

• Fokusera mer på värdefulla kunder och använd extra stora resurser på att 

tillfredsställa dessa kunders behov.  

 

Figur 3.10 – Kotler (2003), Marketing management – fig. 1.8 “Traditional rganization Chart 
Versus Modern Customer-Oriented Company Organization Chart” 
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Detta kallas one-to-one marketing istället för massmarknadsföring när man mer går efter 

alla konsumenter istället för att nischa sig på sin egna värdefulla kundgrupp. Det är alltså 

viktigt att känna sina kunder och vad de efterfrågar. 52  

 

                                                 
52 Kotler, Philip, (2003), Marketing management, s 52 
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4 EMPIRI 
 

Vi börjar detta kapitel med att i korthet beskriva den svenska bankbranschen, dess 

utveckling de senaste decennierna och under vilka förutsättningar bankerna verkar. I 

andra hälften av kapitlet redovisar vi intervjuerna med de banker vi har valt ut som våra 

case. Vi beskriver också mer ingående de olika bankernas organisationer och arbetssätt.  

 

4.1 Förändringar inom den svenska bankbranschen 
Genom att beskriva hur bankmarknaden såg ut i Sverige under mitten av 1960-talet och 

därefter redogöra för de viktigaste orsakerna till den ökande förändringstakten inom 

branschen, hoppas vi att det framgår vilken kraftig påverkan förändringarna har och har 

haft för bankernas förutsättningar. Vi måste känna till att staten under 1800-talet, när 

många banker uppstod, har haft stort inflytande över bankernas stiftande och 

grundförutsättningar. Branschen har fram till 1950- och 60-talet varit kraftigt reglerad med 

differentierad lagstiftning i syfte att ha kontroll över all finansverksamhet för att skapa 

stabilitet och nytta för samhället.53  

4.1.1 Den svenska bankmarknaden under mitten av 1960-talet 

Bankmarknadens villkor styrdes under 1960-talet till stor del av staten genom lagstiftning 

och via politiska beslut som verkställdes genom riksbanken.54 Statens syfte var som vi har 

nämnt, att säkerställa stabilitet och balans inom samhällsekonomin.55 Den närmast totala 

statliga kontrollen över affärs, valuta och kreditmarknaden innebar att staten mycket 

effektivt kunde säkerställa en god balans i ekonomin. I princip all kreditgivning skedde via 

bankerna som då bestod av affärsbanker, sparbanker och jordbrukskassor.56  

 

Sparbankerna skulle uppmuntra sparsamhet och medverka till att ”vanliga” människors 

ekonomi förbättrades samt medverka till utveckling av den region som de verkade i.57 

Staten reglerade konkurrensen mellan sparbankerna och reglerade även kreditgivningen 

                                                 
53 Larsson, Mats & Sjögren, Hans (1995), Vägen till och från bankkrisen 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Forssell, Anders (1992), Moderna tider i sparbanken 
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och annan bankverksamhet, t ex valutahandel, handel med värdepapper, banktjänster åt 

stora företag. Det genom att överlåta denna hantering till affärsbankerna.58 Sparbankerna 

verkade även inom jordbrukssektorn.  

 

Jordbrukskassornas uppgift var att stimulera och förbättra landets alla jordbruk både 

centralt och regionalt. Framförallt genom kreditgivning inom lantbruket.59 

 

Affärsbankernas hade något större handlingsfrihet och manöverutrymme i form av att de 

tilläts bevilja både fler och större krediter än jordbrukskassorna och sparbankerna. I deras 

kundstock ingick stora företag och affärsbankerna hade större frihet att verka inom valuta, 

finans etc. Någon konkurrens mellan de olika associationsformerna fanns i princip inte.60  

 

Den svenska bankmarknaden var skyddad från utländsk konkurrens och det var staten som 

skulle ge sitt godkännande om någon i Sverige skulle vilja starta en ny bank. Sveriges 

ekonomiska tillväxt var mycket stark under 60-talet och förändringar i banklagarna gjordes 

i syfte att öka konkurrensen mellan bankerna och därmed utveckla och effektivisera 

bankerna.61 

4.1.2 Marknadens utveckling 

Från mitten av 60-talet och fram till idag har det skett en rad förändringar inom 

bankmarknaden som har ändrat förutsättningarna på marknaden.62 De största skillnaderna 

är;  

 

• Stegvis avreglering av alla bankmarknader inom finans, valuta, kapital, kredit. 

• En fungerande penningmarknad växer fram. 

• Marknaden internationaliseras och en anpassning är nödvändig. 

• Nya tekniker för informationsbehandling och teknisk utveckling utvecklas. 

 

Kortfattat kan vi konstatera att staten successivt ansåg att hela branschen måste förbättras 

och utvecklas samt att bankmarknaden i högre grad var tvungen att internationaliseras. Ur 

                                                 
58 Larsson, Mats & Sjögren, Hans (1995), Vägen till och från bankkrisen 
59 Eriksson, Kent & Thunman, Carl G. (1990), Bankmarknadens ändrade konkurrensbild 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Larsson, Mats & Sjögren, Hans (1995), Vägen till och från bankkrisen 
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samhällets synvinkel är det gynnsamt med en så effektiv bankmarknad som möjligt vilket 

är svårt att erhålla om marknaden är hårt reglerad.63 En banks två viktigaste uppgifter är 

enligt konkurrensverket;  

 

• Kapitalförmedling; Banken ska utgöra en förmedlande länk mellan 

individer/företag med kapitalöverskott och individer/företag med kapitalbehov 

• Betalningsförmedling; Banken ska underlätta betalningar mellan individer/företag 

och därmed sänka kostnaderna för att genomföra en ekonomisk transaktion. 64 

 

Ur samhällsekonomisk synvinkel är det därför viktigt att med olika åtgärder, t.ex. att via 

lagändringar förändra bankmarknaden och göra den mer effektiv.65 Detta var ett starkt 

incitament för staten att börja avreglera och ändra lagstifting, stimulera uppbyggnaden av 

en fungerande penningmarknad samt anpassa samhället efter omvärlden och 

exploatera/stimulera teknisk innovation och andra tekniska förbättringar.66 

 

Avregleringar ledde till nya produkter och bankernas roll blev viktigare samtidigt som 

bankernas marknad ställde nya krav.67 Vikten av att erhålla olika typer av skalfördelar och 

synergieffekter ökade och samgåendet mellan banker stimulerades av att bankens fasta 

kostnader kunde fördelas över en stor volym.68 Under 70-, 80- och 90-talet fortsatte 

samgåendet mellan banker, men i princip bara inom respektive associationsform d.v.s. 

affärsbanker med varandra och sparbanker med varandra.69 Den stora bankkrisen 1993 

medförde att ett stort antal medelstora affärsbanker gick upp i SE-banken, Handelsbanken 

och PK-banken.70  

 

Marknaden förändrades under 80- och 90-talet med ökande kundkrav och branschen kom 

att präglas mer av affärsmässighet hos framförallt företagen än av ideell lojalitet mot 

banken.71 Under 1980-talets senare hälft genomfördes de sista avregleringarna som helt 

                                                 
63 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 – Konkurrensen på bankmarknaden 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Eriksson, Kent & Thunman, Carl G. (1990), Bankmarknadens ändrade konkurrensbild 
67 Forssell, Anders (1992), Moderna tider i sparbanken 
68 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 – Konkurrensen på bankmarknaden 
69 Danielsson, Stig (1990), Lagstiftning och aktörer på kreditmarknaden 
70 Larsson, Mats & Sjögren, Hans (1995), Vägen till och från bankkrisen 
71 Eriksson, Kent & Thunman, Carl G. (1990), Bankmarknadens ändrade konkurrensbild 
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likställde konkurrensmöjligheterna mellan alla bankformer.72 Med avregleringarna togs 

förbudet bort mot utlänningar att ha tillgångar i svenska kronor samt mot svenska aktörer 

att äga finansiella tillgångar i utländsk valuta. Konkurrensen hårdnade därmed på den 

finansiella marknaden.73 

 

En stor bank hade redan en fördel mot mindre banker eftersom inträdeshindren var höga på 

grund av storbankernas möjligheter att hålla en låg prisnivå tack vare stordriftsfördelar.74 

Inträdeshindren blev med sista avregleringarna något lägre eftersom stora utländska aktörer 

nu kunde komma in på svenska marknaden.75 Nya aktörer fick plötsligt etablera sig och 

erbjuda marknaden delar av vad traditionella fullservicebanker erbjuder. De nya aktörerna 

kunde nu konkurrera inom vissa segment och erbjuda bättre pris eller ränta.76 Stora företag 

kunde starta egen bank vilket medförde att konkurrensen mellan bankerna om de små och 

stora företagen hårdnade betydligt.77. Små företag är mycket intressanta för bankerna pga. 

att de knyts hårdare till sin bank än ett stort företag eller privatperson, dvs. att de helt 

enkelt är mer beroende av en bank för att kunna bedriva sin verksamhet. Utvecklingen av 

de små och medelstora företagens attraktionskraft beror i stor utsträckning på att 

bankkunder i allt större utsträckning väljer bank på affärsmässiga grunder vilket medför att 

kunder betydligt oftare byter bank om villkoren är bättre.78 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att under slutet på 80-talet och början på 90-talet 

skedde några av de största förändringarna för bankbranschen;  

 

• De sista avregleringarna genomfördes. 

• En penningmarknad tog form mycket tack vare utländska aktörers inträde. 

• 1992 släpptes kronan fri och statens kontroll över penningpolitiken minskade 

drastiskt. 

 

                                                 
72 Eriksson, Kent & Thunman, Carl G. (1990), Bankmarknadens ändrade konkurrensbild 
73 Larsson, Mats & Sjögren, Hans (1995), Vägen till och från bankkrisen 
74 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 – Konkurrensen på bankmarknaden 
75 Eriksson, Kent & Thunman, Carl G. (1990), Bankmarknadens ändrade konkurrensbild 
76 Larsson, Mats & Sjögren, Hans (1995), Vägen till och från bankkrisen 
77 Pierre, Catharina & Ågren, Aili (1990), De medelstora företagens bankförbindelser  
78 Larsson, Mats & Sjögren, Hans (1995), Vägen till och från bankkrisen 
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Samtliga förändringar var en följd av statens lånebehov och inte minst, en anpassning efter 

den ökande internationaliseringen av näringslivet.79 De sista avregleringarna och ändringar 

i banklagarna innebar i praktiken att alla banker har samma möjligheter att agera och 

konkurrera på bankmarknaden.80 I praktiken innebär det att alla ideologiska avgränsningar 

är borttagna och bankerna bestämmer nu själva hur de ska bedriva sin verksamhet. 

Finanskrisen och den mycket hårdnande konkurrensen i början på 90-talet drev på 

utvecklingen av bankers sammangående.81  

4.1.3 De olika bankformernas utveckling 

I förra avsnittet konstaterade vi att bankmarknaden har genomgått en kraftig förändring 

sedan 1960-talet som utmynnat i att dagens banker konkurrerar om samma kunder under 

ungefär samma marknadsförutsättningar. Förr förekom nästan ingen konkurrens alls 

mellan de olika banktyperna utan snarare ett samarbete.82 Historiskt sett var bankkunderna 

uppdelade mellan de olika bankerna på traditionella och ideologiska grunder.83 

Kapitalstarka privatpersoner och stora företag anlitade affärsbankerna och lantbrukare 

anlitade de lokala sparbankerna samt lantbrukskassorna (Föreningsbanken). Sparbankerna 

var folkets och det lokala samfundets bank och de skulle arbeta i viss utsträckning 

ideologiskt för att bekämpa fattigdom och främja sparandet.84  

 

I det här avsnittet vill vi närmare beröra de olika bankernas utveckling som har skett 

parallellt med bankbranschens kraftiga förändringar. Vi tittar närmare på våra tre case som 

är: SEB (Affärsbank), Föreningssparbanken (sparbanker och jordbrukskassor) och 

Sparbanken Finn/Sparbanken Gripen. Endast genom att betrakta bankernas utveckling och 

expansion kan vi förstå varför SEB och Föreningssparbanken funnit sina positioner och 

expanderat kraftigt samt hur det kommer sig att Sparbanken Finn och Gripen är små men 

till synes framgångsrika aktörer.  

4.1.3.1 Affärsbankernas utveckling och SEB 
Under 1800-talet var det inom näringslivet främst lantbruket som behövde krediter och 

deras behov täcktes delvis av sparbankerna och senare av lantbrukskassorna. I takt med 

                                                 
79 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 – Konkurrensen på bankmarknaden 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Forssell, Anders (1992), Moderna tider i sparbanken 
83 Eriksson, Kent & Thunman, Carl G. (1990), Bankmarknadens ändrade konkurrensbild 
84 Forssell, Anders (1992), Moderna tider i sparbanken 
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industrialiseringens utbredning uppstod snart nya kreditbehov och affärsbankerna 

bildades.85 De första affärsbankerna var så kallade solidariska bankbolag vars verksamhet 

byggde på att emittera egna sedlar.86 I denna associationsform var ägarna personligt 

ansvariga för bankföretagets förbindelser. Denna bolagsform ersattes efterhand av 

aktiebanker, som inte gav ut sedlar, där ägarna inte var personligt ansvariga.87 

Affärsbankernas roll har av staten därefter utvecklats mot att även vara kapitalstarka 

privatpersoners bank. Affärsbankerna var den enda typ av bank som hade möjlighet att 

bevilja blankokrediter och syssla med valutaaffärer.88 Lite konkurrens fanns mellan 

affärsbankerna men inte från några utländska aktörer eftersom de inte har tillåtits etablera 

sig i Sverige. Affärsbankernas funktion har, ända fram till idag, varit ungefär densamma. 

De hade mycket större frihet att själva bestämma över produkter och villkor än de andra 

associationsformerna, men var trots allt ändå delvis styrda av staten.89 En väsentlig skillnad 

var att affärsbankerna inte i så hög grad styrdes av banklagstiftning som andra aktörer utan 

snarare av annan lagstiftning rörande landets penning- och valutamarknad samt vissa 

spekulationsförbud i t ex fastigheter.90 Det medför att affärsbankernas förutsättningar inte 

har förändrats så mycket av ändringar i just banklagstiftningen. 

 

Statens starka inblandning i affärsbankernas utveckling har delvis sina rötter i de 

finanskriser som uppstått 1860- 70-talet och under 1920- 30-talet. Affärsbankerna har vid 

dessa tillfällen drabbats hårt av konkurser och finansiella svårigheter som bidragit till att 

staten med olika medel försökte förhindra ”spekulationsbankverksamhet” och alltför hög 

riskexponering.91  

 

År 1972 gick två av Sveriges största och etablerade affärsbanker samman för att öka sin 

konkurrenskraft. Stockholm Enskilda bank och Skandinaviska banken bildade 

Skandinaviska Enskilda Banken vars koncern numera går under namnet SEB.  

                                                 
85 Larsson, Mats & Sjögren, Hans (1995), Vägen till och från bankkrisen 
86 Danielsson, Stig (1990), Lagstiftning och aktörer på kreditmarknaden 
87 Ibid. 
88 Larsson, Mats & Sjögren, Hans (1995), Vägen till och från bankkrisen 
89 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 – Konkurrensen på bankmarknaden 
90 Larsson & Lindgren (1990), Risktagandets gränser .Utveckling av det svenska bankväsendet 1850-1980 
91 Ibid. 
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4.1.3.2 Sparbankerna, Föreningsbanken och Föreningssparbanken 

4.1.3.2.1 Sparbankens associationsform 
Sparbankens ursprungliga huvudändamål var att ge enskilda människor en möjlighet till 

ekonomiskt trygghet och att främja sparandet i landet.92 Denna sparbanksidé härstammar 

från Skottland och under 1820-talet började sparbanker bildas på olika platser i Sverige. 

Den ursprungliga sparbankens associationsform var, och är, unik eftersom de lyder under 

sparbankslagen som innebär att det inte finns några ägare eller några medlemmar. En 

traditionell sparbank är därför ganska lik en stiftelse men med undantaget att sparbanken 

ska drivas efter normala och strikta företagsekonomiska principer. Sparbanken äger sig 

själv och genererad vinst måste avsättas till fonder. Traditionella sparbanker kan inte bilda 

eget kapital på annat sätt än att fondera verksamhetens vinst. Det finns alltså inget 

vinstsyfte för någon enskild person i denna associationsform. Dessutom ska en traditionell 

sparbanks verksamhet gynna den bygd eller region där man är verksam. Detta sker genom 

att banken förvaltar medborgarnas medel samt avsätter en liten del av vinsten till så kallade 

allmännyttiga ändamål.93  

 

Ingen äger alltså en traditionell Sparbank men det finns huvudmän som tillsammans är 

ansvariga för verksamheten. De är till antalet 20-60 stycken och hälften av huvudmännen 

är tillsatta av de kommuner, ibland landsting, inom bankens verksamhetsområde. Andra 

hälften tillsätts av huvudmännen själva och ska vara ett tvärsnitt av de privatpersoner som 

är kunder i banken. Huvudmännen utser sparbankens styrelse samt fastställer sparbankens 

reglemente som bland annat reglerar bankens verksamhetsområde. 94 

4.1.3.2.2 Föreningsbankens associationsform 
Föreningsbanken härstammar från jordbrukskassorna som uppstod 1915 som en följd av 

ökat behov av krediter inom lantbruket. Jordbrukskassorna var associationsrättsligt mest att 

likna vid en ekonomisk förening där alla kunderna var medlemmar. En del av vinsten 

kunde ges tillbaka till medlemmarna i form av återbäring. Jordbrukskassorna fick inte kalla 

sig ”bank” förrän lagändring skedde 1968 och kort därefter, 1973, bildades 

Föreningsbanken. Jordbrukskassorna har alltsedan de bildades haft en ganska svag 

utveckling eftersom deras verksamhet har varit hårt reglerad med lagstiftning. 

                                                 
92 Danielsson, Stig (1990), Lagstiftning och aktörer på kreditmarknaden 
93 Ibid. 
94 Ibid. 



 49 

Jordbrukskassornas grundidé är att en instiftad grundfond från allmänhetens sida ska gälla 

som säkerhet för de förbindelser organisationen tar på sig. De ska liksom sparbanken 

främja sparande och de ska verka inom ett visst verksamhetsområde. De ska även främja 

jordbrukets utveckling och näringslivet i övrigt. Till skillnad från sparbankerna ägs banken 

av sina medlemmar. Högsta beslutande organ är Föreningsstämman där i princip alla 

medlemmar har rätt att närvara, lägga fram förslag samt rösta i beslutande frågor.95 

4.1.3.2.3 Fusionen mellan Föreningsbanken och sparbanken 
Föreningsbanken bildades 1973 för att öka konkurrenskraften och gynna medlemmarna.96 

Lagändringar och minskade restriktioner stimulerade Föreningsbanken att skapa en central 

organisation under namnet Föreningsbankernas Bank AB.97 Under 1980-talet hade 

Föreningsbanken en gynnsam utveckling, men vid 1990-talets inledning började vissa 

föreningsbanker få allvarliga ekonomiska problem.98 Det ideella engagemanget och 

närheten till sina kunder/medlemmar har alltid varit starkt i Föreningsbanken och 

medlemmarna försökte med olika medel säkerställa Föreningsbankens möjlighet att kunna 

förbli en ekonomisk förening.99 Till slut gick det inte längre utan 90-talets bankkris 

medförde att Föreningsbanken var tvungna att ombilda sig till aktiebolag för att kunna få in 

mer eget kapital samt att öka möjligheterna för att ansöka om statligt bankstöd. Detta 

öppnade vägen för en fusion med sparbankerna, eller Sparbanken Sverige AB, eftersom det 

allmänt ansåg finnas många ideella likheter mellan sparbanker och föreningsbanker även 

om många inom föreningsbanken såg sparbanken som ärkerivaler.100  

 

Sparbankernas utveckling tog fart efter 1969-års ändringar av banklagarna som avsevärt 

förbättrade sparbankernas möjligheter att konkurrera.101 Detta blev början på en utveckling 

som delade sparbankerna i två läger; de regionala Sparbankerna i större städer som hade 

affärsbankerna som förebild och där de försöker anpassa sig efter den hårda konkurrensen 

och de mindre landsbygdssparbankerna som höll fast vid sina gamla sparbanksideal.102 

Alla sparbanker under 1970- och 80-talet märkte av en hårdnande konkurrens och 

framförallt de större regionala sparbankerna drev frågor om hur man skulle kunna förstärka 
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sparbanksstrukturen och möta konkurrensen bättre.103 Under dessa två decennier stärkte 

sparbankerna sitt samarbete kraftigt. Man startade Sparbankernas Bank i Stockholm som 

var en affärsbank ägd av alla sparbankerna, man använde samma datasystem (Spadab), 

samma fondförvaltare (Robur) och samma bolånekreditinstitut (Spintab).104  

 

År 1991 skedde en förändring i banklagstiftningen som gjorde det möjligt för traditionella 

sparbanker att bilda aktiebolag, under förutsättningen att dessa aktier till 100 % ägdes av 

en nyinrättad sparbanksstiftelse som i sin tur var knuten till sin respektive bank. I princip 

ombildades alla större och regionala sparbanker till bankaktiebolag i syfte att kunna 

generera mer eget kapital. De traditionella sparbankerna gick samman och bildade FSR 

(Fristående sparbankers riksförbund) som var och är en lika homogen organisation som 

den tidigare Sparbanksrörelsen AB. Syftet med FSR var inte glasklart eftersom de olika 

bankerna drog åt många olika håll. Inom organisationen fanns både lantsparbanker och 

regionala sparbanker vilka kan beskrivas som ”bakåtsträvare och framåtsträvare”. 105 

 

År 1992 bildar bankaktiebolagen ett gemensamt bolag under namnet Sparbanken Sverige 

AB. Det förändrade drastiskt bankstrukturen i Sverige genom att det då fanns en stor och 

nästan helt rikstäckande sparbank kompletterad med ett stort antal små och medelstora 

fristående traditionella sparbanker. Sparbanken Sverige AB lyckades göra sig själva till 

ägare av Spadab, Spintab och Robur och de fristående sparbankerna fick köpa tjänsterna av 

dessa bolag.106 

 

År 1995 fusioneras de båda bankerna genom att Sparbanken Sverige AB köper den något 

mindre Föreningsbanken. Nu bildas Föreningssparbanken som blir en av Sveriges största 

banker med kontor över hela landet. Fusionen förväntades fungera relativt enkelt med 

tanke på att man betraktade sig som kusiner från landet med ungefär samma företagskultur 

och förmåga att jobba nära sina kunder. Så blev dock inte fallet utan de kulturella 

skillnaderna visade sig trots allt vara mycket stora, Den nya banken valde att behålla 

Sparbankernas datasystem, fondförvaltare och kreditbolag och omställningen blev större 

för de som kom från Föreningsbanken.107 I många städer och orter fanns nu även en 
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dubbeletablering i form av två kontor beläget nära varandra, som en följd av fusionen. I 

fusionsarbetet ingick att sammanföra två olika kulturer samt att lägga ned det minst 

lönsamma kontoret på platser med dubbeletablering och fusionsarbetet blev en slitsammare 

och dyrare process än vad parterna hade föreställt sig från början. Trots vissa problem blev 

ändå slutsummeringen 1998, då fusionen var helt genomförd, att integrationsarbetet 

visades som en succé. Ett problem man hade var att målen för kostnadssynergierna blev 

svåra att uppnå, mycket på grund av att båda organisationerna redan hade genomfört stora 

kostnadsbesparingar och nedskärningar. Ett annat problem var den nya 

marknadsplattformen som kostade mycket mer att etablera än vad det var tänkt. 

Föreningssparbanken var tvungen att marknadsföra sin nya bank och behålla sin närhet till 

kunderna trots sin storlek. I konceptet låg att man vill ge sina kunder bra produkter och 

service under samma varumärke i hela landet och med skalfördelar öka möjligheten till 

detta. Samtidigt ville man fortsätta vara folkets bank utifrån sparbankens och 

föreningsbankens ursprung. Den folkliga kopplingen skulle finnas kvar genom att varje 

region fortfarande ska finnas en egen lokal styrelse med hög beslutsförmåga.108 

4.1.3.3 Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen 
Sparbanken Finn i Lund och Sparbanken Gripen i Ängelholm tillhör den grupp av banker 

som inte bildade bankaktiebolag utan valde att bedriva sina verksamheter som traditionella 

och fristående sparbanker. De har liksom alla sparbanker genomgått fusioner genom årens 

lopp. Sparbanken Finn antog sitt namn direkt efter fusionen och då med Eslöv Onsjö 

Sparbank. Sparbanken Gripen blev namnet när Nordvästra Skånes sparbank fusionerade 

med tre andra mindre sparbanker i trakten runt Ängelholm.109 Sparbanker har traditionellt 

en stark lokal förankring och det är förmodligen det grundläggande skälet till att 90 

stycken sparbanker, inklusive Finn och Gripen, inte valde att gå med i sparbanksgruppen 

AB där alla sparbanksaktiebolag fanns med.110 Samarbetet hade varit bra under 1980-talet, 

men trots detta upplevde Finn och Gripen att det utgjorde hinder för hur de ville bedriva 

sin verksamhet, bl.a. tvingade Sparbanken Sverige AB dem att köpa tjänsterna från, de från 

början gemensamt ägda, bolagen Robur, Spadab och Spintab111. Varken Finn eller Gripen 

var nöjda med samarbetet och började därför tillsammans med andra fristående sparbanker 

i Skåne att göra upp planer om att starta ett eget samarbete kring främst dator- och IT-
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frågor. De hade svårt att nå enighet i samarbetets utformning och till slut återstod endast 

Finn och Gripens gemensamma vilja att frigöra sig från Sparbanken Sverige. Finanskris 

och stor vånda kring hur det skulle bli med bankernas kunder i Robur och Spintab bidrog 

till att de övriga sparbankerna istället behöll sin traditionella bank eller bildade 

bankaktiebolag och tecknade samarbetsavtal med Sparbanken Sverige AB. En annan viktig 

faktor var att Sparbanken Sverige AB samtidigt förhandlade med föreningsbanken om en 

fusion och därför kunde lägga mindre fokus på hur de skulle förhålla sig till samt 

samarbeta med de fristående sparbankerna. 112 

 

Under 1997 sade Finn och Gripen upp alla samarbetsavtal med Föreningssparbanken FSB 

och förklarade att de själva skulle bygga upp ett eget datasystem som var bättre anpassat 

efter deras krav samt att de skulle använda sig av andra leverantörer än de som FSB erbjöd. 

Finn och Gripen kunde dock tänka sig att teckna separata avtal för varje tjänst och produkt 

utifrån affärsmässiga grunder vilket var helt otänkbart för FSB eftersom de ansåg att det 

skulle äventyra deras relation till övriga fristående sparbanker. Konflikten mellan 

Föreningssparbanken och Finn/Gripen blev mer påtaglig när Färs och Frosta (som är en 

skånsk fristående sparbank delvis ägt av FSB) erbjöds av FSB att köpa kontor i 

Sparbanken Finns verksamhetsområde. Dessa kontor var sådana som egentligen skulle 

läggas ned på grund av dubbeletablering och det hör till saken att Finn ansåg sig ha blivit 

erbjudna att ta över kontoren från början. Färs och Frostas ”intrång” medförde att Finn 

utvidgade sitt verksamhetsområde till Malmö och Hörby där man inte hade etablerat sig 

tidigare. Gripen utvidgade sig till Helsingborg. Finn och Gripen skaffade sig andra 

samarbetspartners (t ex SBAB), man förvärvade aktier i JP bank vilket möjliggjorde bland 

annat en fungerande börshandel och man startade egna bolag (t ex Catella fondförvaltning 

som ägs gemensamt med Ikanobank). 113 

4.2 Casebeskrivning & intervjuer 
Här följer en kort beskrivning av de banker vi har intervjuat och därefter redovisas 

intervjuerna vi genomfört på respektive bank. För att förtydliga de delar som vi anser är 

viktiga i vår uppsats har vi strukturerat den information vi fått ut av intervjuerna under fyra 

olika rubriker; strategi, flexibilitet, kundnärhet och framtid.  
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Eftersom Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen är ett gemensamt case har vi slagit ihop 

deras två intervjuer till ett kapitel.   

4.2.1 Föreningssparbanken 

Föreningssparbanken AB (FSB) har sitt huvudkontor i Stockholm och ett rikstäckande 

kontorsnät114. De beskriver sig själva som en ledande nordisk-baltisk bankkoncern och de 

är verksamma i Estland, Lettland och Litauen genom sitt uppköp av Hansabank år 2005115. 

Banken är börsnoterat på Stockholms fondbörs. Verkställande direktör och koncernchef 

heter Jan Lidén.  

 

FSB vill kombinera en storbanks fördelar och möjligheter tillsammans med en stark lokal 

förankring. Hela koncernen och samverkande banker använder samma leverantörer och 

produkter. Målet är dock att 99 % av alla fattade affärsbeslut ska ske i landets lokala 

bankledningar på respektive lokala bank. Den traditionella sparbanksidén bevaras genom 

att de lokala bankernas styrelser tillsätts utefter sparbanksrörelsens modell och med 

tillhörande lokala stiftelser.116 

4.2.1.1 Föreningssparbanken AB:s affärsidé 
”Föreningssparbankens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för 

privatpersoner, företag och lantbruk, kommuner och landsting och organisationer genom 

att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. 

Föreningssparbankens kontorsrörelse kompletterad med internet, telefon, postkontor och 

butiker gör banken till Sveriges mest tillgängliga bank. Hansabank erbjuder ett komplett 

utbud av banktjänster i Baltikum.”117  

4.2.1.2 Strategi 
Föreningssparbanken är en folklig bank vill vara ett alternativ för alla bankkunder. 

Sparbanken Sverige AB och Föreningsbanken fusionerade 1995 och blev FSB som idag är 

en av storbankerna i Sverige. Strategin är att utnyttja skalfördelar och producera 

banktjänster effektivt och billigt för sina kunder. Detta kombineras med att behålla lokal 

närhet och jobba med att etablera långsiktiga relationer med kunderna. FSB arbetar efter 
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begreppet ”glokal”, alltså att kombinera storbankens fördelar med närhet till kunderna.118 

Ett rikstäckande kontorsnät och ett homogent varumärke är en styrka genom att kunderna 

kan få samma service och bemötande överallt. Det är strategiskt viktigt med kontor 

”överallt” eftersom det skapar bra möjligheter att etablera nya kundkontakter. Geografiskt 

vill man ha kontor i varje kommun i Sverige och antalet kontor i varje region styrs av 

kundunderlagets storlek. Föreningsbankens styrka innan fusionen var deras förmåga att 

skapa nära relationer till sina kunder och bygga upp dessa långsiktigt. FSB försöker ta 

tillvara på denna förmåga. Numer är kontorens funktion mer inriktade på service och 

rådgivning än förr men vissa kundgrupper, t.ex. äldre människor nyttjar fortfarande 

kontoren med bankärenden som egentligen skulle kunna skötas på ett mer effektivt sätt.119 

 

Produktutveckling kostar ofta väldigt mycket och FSB tycker att de ligger i framkant inom 

detta område. Exempel på detta är att ett par hundra anställda i Stockholm jobbar med 

produktutveckling och IT.120  

4.2.1.3 Flexibilitet 
Målsättningen är att 99 % av alla beslut ska fattas av de olika regionernas lokala styrelser 

vilket ska medföra en hög grad av flexibilitet. Beslut tas nära de berörda och vägen från idé 

till handling ska vara kort.121 

 

Eftersom produktutvecklingen är stark anser FSB att de snabbt kan anpassa sig vid t.ex. 

teknologiförändringar. Risk för dyra felsatsningar anses därför vara liten. Eftersom de är en 

stor bank har de ett visst inflytande över, och ansvar för, bankbranschens utveckling. De 

har även ett visst politiskt inflytande och medverkar indirekt till hela samhällets 

utveckling. Via sitt fondbolag, Robur, äger de aktier i de flesta börsnoterade bolag och kan 

även där utöva ett visst inflytande. Det innebär att FSB är en viktig del av samhället och 

det finns utrymme för dem att påverka bankbranschen i en riktning som passar dem själva. 

Samhällsansvaret innebär att det är viktigt för FSB och deras varumärke att alltid framstå 

som etiskt och moraliskt korrekta.122 
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Mot kunderna försöker FSB anpassa sig och forma produkterna efter kundens behov. Ett 

problem är att priser och villkor till stor del är standardiserade, men det är ändå möjligt att 

anpassa de regionalt. Individuellt ges olika villkor beroende på kundens lönsamhet och 

konkurrenssituationen.123 

 

Det finns inga organiserade former för personal på olika kontor och enheter att träffas och 

lära av varandra. Däremot finns funktioner som verkar för att överföra kunskap och 

arbetssätt mellan enheterna. Med jämna mellanrum hålls regionmöten och utbildningar.124  

 

Tack vare FSB storlek erhåller de, förutom skalfördelar, även andra synergieffekter. Vid 

t.ex. inköp kan priset pressas rejält tack vare stora volymer.125 

 

Om FSB i ett strategiskt perspektiv hamnar i ”fel riktning” medför storleken att det skulle 

bli svårare att ändra kursen än vad det skulle vara för en liten bank i samma situation.126 

 

I princip alla bankens leverantörer (t ex kreditbolag, fondbolag) ingår i FSB-koncernen. 

Det är oftast inte något alternativ att outsourca kärnverksamhet eftersom strategisk viktig 

kunskap kan gå förlorade. Kompetens, kunnande och lärande ska tas tillvara på inom 

koncernen. En nackdel med att ha allt ”inhouse” är vissa svårigheter att styra de olika 

delarna tillräckligt effektivt. I de fall det anses för dyrt att upprätthålla en egen kompetens 

och det finns bättre kompetens på andra företag köps detta in. Exempel är externa jurister, 

företagsförmedlare och franchisingföretag.127 

 

FSB menar att produktutveckling ofta kostar mycket pengar och ambitionen är att hela 

tiden ligga i framkant. Bankens storlek innebär en ekonomisk styrka som möjliggör 

detta.128 
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4.2.1.4 Kundnärhet 
Att skapa närhet med kunderna är viktigt för FSB. Närheten definieras av att en stor del av 

kunderna i princip alltid ska kunna komma i kontakt med banken, dygnet runt och alla 

dagar på året. Kontakten kan ske via olika kanaler eller mötesplatser och det är kunden 

själv som ska få välja vilken av dessa som är lämpligast. Alla kunder har en personlig 

bankman som tar kontakt med kunden och diskuterar aktuella ekonomiska frågor. Även 

här bestämmer kunden själv hur tät denna kontakt ska vara.129 

 

Internetbank är en viktig del för de olika sätt som FSB kan möta sina kunder på. Den kan 

dock aldrig ersätta den personliga kontakten.130 

4.2.1.5 Framtid 
Kundlojaliteten minskar hela tiden och kommer att fortsätta minska i framtiden. Det är 

därför viktigt att utveckla förmågan att skapa ännu bättre kundrelationer med kunderna. 

Fysisk närhet och långsiktiga kundrelationer blir viktigt för alla banker.131 

 

Stefan tror att bankkontor håller på att förändras och snart dyker det upp kontor i köpcentra 

eller andra platser där kunderna befinner sig. FSB kommer även i framtiden att försöka 

finnas på de platser där kunderna verkar och som exempel anges etableringen i Baltikum. 

En hel del av FSB:s företagskunder verkar i Baltikum och då ska FSB också finnas där.132  

4.2.2 SEB 

SEB har sitt huvudkontor i Stockholm och ett rikstäckande kontorsnät. De beskriver sig 

själva som en finansiell partner för företag, institutioner och privatpersoner och att de är en 

nordeuropeisk finansiell koncern. Banken är representerad på tio marknader, Norden, 

Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. De finns representerade runt om i världen. Banken 

är börsnoterad på Stockholms fondbörs.133  

 

SEB utnyttjar fördelarna av att vara en stor bank och stor aktör på sina hemmamarknader 

och de har som ambition att erbjuda de mest attraktiva banklösningarna. De vill kombinera 
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sin kompetens och stordriftsfördelar med en lokal förankring och närhet till kunderna via 

internet och kontorsnätet. Bankens verkställande direktör heter Annika Falkengren.134  

4.2.2.1 SEB:s affärsidé 
”Att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella risker och transaktioner för 

företag och privatpersoner på ett sådant sätt att våra kunder blir nöjda, våra aktieägare 

får en konkurrenskraftig avkastning och vi anses vara goda samhällsmedborgare.” 135 

4.2.2.2 Strategi 
SEB finns representerad i hela Sverige och stora delar av norra Europa, vilket ger dem 

vissa fördelar jämte en lokal bank som Sparbanken Finn. De har t.ex. fler resurser att 

utveckla kostsamma tjänster såsom Internet- och telefonbank och ta fram mer komplexa 

placerings- och finansieringslösningar. SEB finns representerade på färre orter lokalt än 

t.ex. FSB, men de har ett starkare internationellt nätverk med mer tekniska lösningar, vilket 

ger en fördel om t.ex. en företagskund växer sig stora och vill börja importera och 

exportera. 136 

 

SEB:s organisation är uppdelad i flera nivåer. Mål sätts oftast top down, som därefter följs 

upp på varje enskild nivå. SEB arbetar med en tydlig brand manual där man eftersträvar en 

tydlighet i allt från utformning av broschyrer och TV-reklam till hur kontoren utformas.137  

4.2.2.3 Flexibilitet 
SEB sätter värde i att kunden ska känna kontinuitet och trygghet. Som i de flesta större 

organisationer upplevs det emellanåt att organisationen är något trögrörlig. Däremot kan 

organisationen vara duktig på att snabbt anpassa sig till praktiska förändringar, t.ex. 

lagändringar, EU-direktiv eller dylikt.138 

 

SEB är innovativa när det gäller tekniska lösningar. Styrkan ligger i att kunna erbjuda 

kunderna bra tekniska lösningar. Sverige ligger här mycket långt fram internationellt delvis 

beroende på att SEB är duktiga inom området.139 
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SEB är organiserat så att kontorschefer kan rapportera marknadssignaler uppåt i hierarkin. 

Detta för att ta tillvara på innovationsmöjligheter samt ge möjlighet att marknadsanpassa 

sig. Marknadsavdelningen analyserar bankmarknaden med t ex kundenkäter.140 

 

SEB finns representerat i stora delar av världen. SEB är en liten bank internationellt, men 

givetvis betydligt större än lokala Sparbanken Finn. SEB:s relativa storlek ger möjlighet 

till forskning och produktutveckling.141 

 

SEB ser, som alla företag gör, en fara i att vara för små i ett internationellt perspektiv 

eftersom de då löper risk att bli uppköpta. Det finns en tydlig drivkraft i organisationen att 

hela tiden växa och bli större och starkare, både i Sverige och utomlands.142 

 

Inom SEB-koncernen finns i princip all produktion av tjänster och andra tekniska 

lösningar. Det är viktigt att ha god kontroll över hela produktionskedjan och behålla 

kärnverksamheten inhouse.143 

4.2.2.4 Kundnärhet 
SEB är affärsmässigt inriktade i sina kundrelationer. I och med Sparbankernas breda 

kontorsnät har de en större spridning på sin kundgrupp än SEB som i större utsträckning är 

representerade i storstäderna och har en Private Banking-verksamhet mot förmögna 

privatkunder och en Merchant Banking-verksamhet mot större företagskunder. SEB arbetar 

hårt med att hitta rätt lösning till rätt kund och de anser sig vara duktiga på att erbjuda 

kunderna bra tekniska lösningar. För att attrahera nya kunder är det ofta en fördel att ha ett 

fysiskt kontor i närheten av kunden än att enbart kunna erbjuda Internet- och telefonbank. 

SEB finns inte representerade på lika många orter som Sparbankerna och har därmed svårt 

att konkurrera på vissa orter.144 
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4.2.2.5 Framtid 
SEB har en tillväxtsstrategi som innebär att banken alltid är villig att expandera. De ska bli 

större både i Sverige och utomlands. Framtidsvisionen är att bli Nordeuropas ledande bank, 

det naturliga valet för kunder samt att vara en förebild för konkurrenter.145  

4.2.3 Sparbanken Finn och sparbanken Gripen 

Sparbanken Finn har sitt huvudkontor i Lund och är verksamma i sydvästra och mellersta 

Skåne.146 Banken är helt självständig och har inget samarbete med Föreningssparbanken. 

Banken drivs fullt ut som en traditionell sparbank enligt sparbankslagstiftningen. Banken 

har ingen ägare utan genererad vinst fonderas i en framtidsstiftelse som ska konsolidera 

verksamheten och ge utdelningar för allmännyttiga ändamål i bankens verksamma 

region.147 Verkställande direktör är Lars-Erik Skjutare som driver banken tillsammans med 

tolv styrelseledamöter. Styrelseledamöterna är utvalda av huvudmän i enlighet med 

sparbankslagstiftningen.148 

 

Sparbanken Gripen AB har sitt huvudkontor i Ängelholm och är verksamma i Nordvästra 

Skåne. Banken är helt självständig och har inget samarbete med Föreningssparbanken. 

Banken är en ”fullservicebank” och erbjuder i princip samma produkter och tjänster som 

en stor bank gör och sedan år 2003 är banken ett aktiebolag. Aktierna är inte börsnoterade 

utan ägs av en stiftelse vars syfte är att bevara och utveckla sparbanksrörelsens 

grundläggande idéer och värderingar. Sparbanken Gripen AB kan betraktas som en 

traditionell sparbank eftersom tillsättning av huvudmän sker i enlighet med 

sparbankslagen. Huvudmännen utser stiftelsens styrelse som i sin tur utser Sparbanken 

Gripen AB:s styrelse. Verkställande direktör är Mats Nilsson och han är en av åtta 

styrelseledamöter. Bankens självständiga ställning gör att de fritt kan välja 

samarbetspartner och produktutbud inom alla områden.149 

 

Sedan brytningen med Föreningssparbanken år 1997 samarbetar Sparbanken Gripen med 

Sparbanken Finn kring bl.a. datasystem och fondförvaltning. (Se kapitel 4.1.3.3).  

 

                                                 
145 Intervju med Per Goldkuhl på SEB 
146 http://www.sparbankenfinn.se/om_sparbanken_finn/organisation/index.htx 
147 http://www.sparbankenfinnframtidsstiftelse.se/ 
148 http://www.sparbankenfinn.se/press/snabbfakta/index.htx 
149 http://www.gripen.se/om_gripen/historia/index.htx 
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4.2.3.1 Sparbanken Finn´s affärsidé 
”Sparbanken Finn är Sveriges största sparbank. Vårt mål är att bli det självklara 

bankvalet för personer och företag i sydvästra och mellersta Skåne. Vi är stora nog för att 

erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga tjänster. Men inte så stora att vi behöver göra 

avkall på det vi värderar högst: att bygga nära relationer, skapa individuella lösningar 

och ge personlig service. Sparbanken Finn samarbetar med marknadens främsta aktörer 

inom finansiella tjänster. Vårt huvudkontor finns i Lund.” 150 

4.2.3.2 Sparbanken Gripen AB:s affärsidé 
”Sparbanken Gripens kunder, medarbetare och affärspartners ska uppleva banken som: 

En nära, mänsklig och lönsam bank som tillgodoser kundernas behov av kvalificerad 

bankservice. 

Sparbanken Gripen är en lokal bank som hör hemma i nordvästra Skåne. Den ska vara en 

nära, mänsklig och lönsam bank som tillgodoser sina kunders behov av kvalificerad 

bankservice. 

Genom att vara fristående, utan bindningar till förutbestämda finansiella leverantörer, kan 

Sparbanken Gripen skapa en unik produktmix utifrån sina kunders behov. Den kan därför 

också erbjuda en opartisk rådgivning som, tillsammans med medarbetarnas höga 

kompetens och exemplariska bemötande, ger kunderna ett uttalat mervärde. 

Sparbanken Gripen ska vara den ledande banken inom sitt verksamhetsområde och det 

bästa alternativet för privatpersoner, små och medelstora företag samt lantbruk.” 151 

4.2.3.3 Strategi 
Både Sparbanken Finns och sparbanken Gripens styrkor är att de är verksamma i en liten 

region, vilket gör att de känner sin marknad och sitt område bättre än konkurrenterna. 

Deras strategi är helt enkelt att vara stora på den lilla marknaden. De är båda 

fullservicebanker och kunderna ska inte märka någon skillnad på att vara kund hos dem än 

hos någon större konkurrent. Kontorsnätet är viktig som kontaktyta mot kunderna och Finn 

och Gripen har fler kontor i sin region än någon konkurrent. Att de verkar på en mindre yta 

är även positivt i syfte att de har lättare att anpassa sig inom sin geografiska marknad. 

 

Sparbanken Finn verkar i en mycket speciell region som beskrivs med ord som ”lunda-

andan” och ”kan själv-mentalitet”. Lund är en speciell stad med hög innovationsanda. Finn 

                                                 
150 https://www.sparbankenfinn.se/press/trycksaker/index.htx 
151 http://www.gripen.se/om_gripen/affarside/index.htx 
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är sprungen ur denna ”anda” och har sedan 1970-talet alltid legat i framkant med 

utvecklingen inom bankbranschen. Som exempel på detta är att de var först med 

uttagsautomat och först med datorbank i Sverige. 

 

Finns ledord är: ”Nära – modernt – ökat värde”. Finn vill att kunderna ska uppleva dem 

som nära. Närhet, skapa långsiktiga relationer och kundens förtroende för banken upptar en 

stor plats i Finns strategi. Med modernt menar man att ligga i framkant med nyheter inom 

bankvärlden. De har därav en utvecklingsgrupp som ständigt arbetar med 

utvecklingsarbete. Ökat värde innebär att Finn vill arbeta långsiktigt med kundrelationerna. 

4.2.3.4 Flexibilitet 
Finn och Gripen pratar mycket om flexibilitet. Att vara en liten bank med huvudkontor i 

samma stad ger dem en fördel mot konkurrenterna i detta avseende. Eftersom VD:n sitter i 

samma hus innebär det stor möjlighet till korta beslutsvägar och hög anpassningsförmåga. 

Organisationen är uppbyggd för att ta tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter. De 

anser att både Finn och Gripen är lättmanövrerad och att de snabbt kan anpassa sig efter 

nyheter och förändringar. Alla bankens chefer träffas bl.a. regelbundet i ett forum som 

behandlar nyheter och marknadsförändringar. 

 

De är två helt självständiga banker och kan välja att samarbeta med vem de vill. Som liten 

bank är det inte ekonomiskt att i egen regi driva aktiehandel eller utlandshandel därför 

försöker de istället att välja ut de som anses vara bäst för kunderna och skriver 

samarbetsavtal med dessa. I vissa fall är de delägare i bolag och vissa administrativa bitar 

väljer de båda att outsourca. Denna strategi anser de möjliggöra för ökad flexibilitet 

eftersom de kan byta leverantör när marknaden förändrar sig.  

 

Tillsammans har de båda bankerna ett eget uppbyggt datasystem som i grunden är både 

modernt och flexibelt. Detta samarbete innebär att de kan dela utvecklingskostnader och 

bättre anpassa systemen efter sin egen marknad. 

 

Den lilla storleken på bankerna jämfört med de andra företagen på marknaden innebär ofta 

en fördel när det gäller att förändra och anpassa sig. En liten bank har lättare att innebära 

starka, gemensamma värderingar vilket de kan dra nytta av i förändringsarbeten. Det 
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innebär mycket praktiska möjligheter att vara en liten bank, bl.a. är det lättare att samla alla 

chefer samtidigt.  

 

En stor nackdel med att vara ett litet företag är produktionskostnaden per kund. Finn och 

Gripen har färre kunder vilket innebär att alla produkter och tjänster per kund blir och är 

dyrare för dem än för större banker. Detta innebär att de inte har möjlighet att vara billigast 

på marknaden per produkt eller tjänst. 

 4.2.3.5 Kundnärhet 
Kontorsnäten är heltäckande inom regionen. Internetbank är en mycket viktig komponent 

för både Finn och Gripen men denna kan inte ersätta kontoren. Människor har ett stort 

behov av mänsklig kontakt när det inträffar viktiga händelser i livet som t ex husköp. Det 

finns ett stort behov av bankrådgivning inom de flesta ekonomiska områden och för många 

personer och företag är relationen med banken en viktig del. Med teknikens hjälp kan idag 

enklare vardagsärenden skötas av kunderna själva via t ex internetbanken. För andra 

ärenden finns det ett behov av rådgivning. De är båda mycket överens om att det är mycket 

viktigt att skapa nära och långsiktiga relationer med kunderna. Som en liten bank kan de 

inte alltid erbjuda de bästa villkoren inom olika områden, men genom att skapa förtroende 

hos kunderna och bygga långsiktiga relationer menar de att kunden värderar sin 

bankrelation högt.   

 

De vill att kunderna ska känna närhet både fysiskt och digitalt, dvs. genom kontorsnät i 

regionen, Internetbank och via telefon. Kunden väljer själv vilken typ av närhet den vill ha.  

4.2.3.6 Framtid 
Det är viktigt att hela tiden utveckla möjligheter som följer i teknikutvecklingens spår. 

Ungdomar fostras att i betydligt högre utsträckning använda modern teknik och deras 

relation med banken kommer därför att se annorlunda ut. 152  

 

Finn vill gärna växa med ökat antal kunder. De vill dock inte täcka andra delar av landet 

utan de vill även i fortsättningen verka regionalt. I Malmö har de ganska nyligen öppnat 

kontor och där ser de en stor möjlighet i att växa.153  

 

                                                 
152 Intervju med Lennart Malmbjer på Sparbanken Finn 
153 Ibid. 
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Gripen har inte några planer på att bli större, men de vill fortsätta att vara starka i sin 

region. De hoppas att de kan öka sina marknadsandelar i Helsingborg efter den nya 

etableringen i detta område.154  

 

Om Finn och Gripen kommer att gå ihop till en gemensam sparbank spekuleras det vilt om 

och eftersom Gripen numera är ett aktiebolag innebär det att de faktiskt kan bli 

uppköpta155. På den här frågan fick vi inget ordentligt svar, men Finn erkände att om 

någon bank lägger ett bud på Gripen kommer även de göra detsamma156.  

 

                                                 
154 Intervju med Bengt Johansson på Sparbanken Gripen 
155 Ibid. 
156 Intervju med Lennart Malmbjer på Sparbanken Finn 
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5 ANALYS 

I det här avsnittet analyserar vi den empiri vi tagit fram med hjälp av våra teorier. Vi 

börjar med att analysera de olika bankernas historia och som kan visa på hur de olika 

bankerna kan tänkas arbeta. Därefter analyserar vi bankerna efter vår frågeställning. 

 

5.1 Bakgrundsanalys 
Vi studerar de olika bankernas strategier och hur de i sin tur betraktar sin egen 

organisations förmåga att tillmötesgå kundbehov, den teknologiska utvecklingen samt 

konkurrenssituationen. Vi har under arbetets gång förstått vilka dynamiska förändringar 

bankbranschen i Sverige har genomgått och vi har även förstått att bankernas ursprungliga 

ideologier och traditioner i hög grad påverkar deras strategier även idag. För att förstå 

bankernas konkurrenssituation och vilka yttre faktorer som påverkar deras strategier, 

ämnar vi lyfta fram och analysera bankbranschens utseende idag. Vi genomför en slutsats 

om bankbranschen i Sverige och den tycker vi är viktig att känna till när vi senare 

analyserar och drar slutsatser om bankernas strategier.    

5.1.1 Sammanfattning av bankbranschens förutsättningar 

Vi har i kapitlet 4.1 ”Förändringar inom den svenska bankbranschen” beskrivit hur 

bankerna utvecklats från 1960-talet från sina ideologiska och lagstadgade begränsningar 

till att bli mer affärsmässiga på en helt avreglerad bankmarknad.157 Den svenska 

bankmarknaden har idag inga statliga regleringar som hindrar den fria konkurrensen och 

därmed finns inga statliga inträdeshinder. Den stegvisa avregleringen har stimulerat 

bankerna att bli mer kostnadseffektiva och i en sådan miljö är det gynnsamt att bli större 

och åtnjuta skalfördelar och andra synergieffekter. Sverige har inom alla finansiella 

områden släppt kontrollen och istället skapat marknader där olika aktörer kan konkurrera. 

Bankerna har därför under en relativt kort tidsperiod gått från nästan ingen konkurrens alls 

och en stabil omvärld till stenhård konkurrens och en dynamiskt föränderlig omvärld. 

Sveriges banker har internationaliserats och är numera i princip lika konkurrenskraftiga 

som utländska banker. Avregleringarna har också stimulerat den teknologiska utvecklingen 

genom att det har varit gynnsamt för bankerna att både utveckla och anamma ny teknik. 

                                                 
157 Eriksson, Kent & Thunman, Carl G (1990), Bankmarknadens ändrade konkurrensbild 
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Under våra intervjuer har det framgått att svenska banker är i framkant när det gäller 

teknologisk utveckling och det innebär i så fall att den svenska bankmarknaden totalt sett 

är effektiv i ett internationellt perspektiv. Branschens utseende har vi bedömt utifrån 

historisk litteratur, våra intervjuer samt vad bankerna själva skriver på sina respektive 

hemsidor. Vår bedömning analyseras med hjälp av kompletterande bankteorier och vår 

slutsats presenteras i punktform.  

5.1.2 Analys av bankbranschen idag och den närmaste framtiden 

C.P Holland och A.G Lockett har i artikeln ”The impact of globalisation…” skapat en teori 

för att belysa vilka faktorer som generellt har påverkat den globala bankvärlden. Många 

andra länder har liksom Sverige haft en reglerad bankmarknad och denna teori bygger 

delvis på det faktum att bankernas vinster globalt sett har minskat under 1980- och 90-talet 

till följd av informationsteknologi, globalisering och avregleringar. Dessa faktorer har 

gemensamt bidragit till att inträdesbarriärer generellt har sänkts och vinstminskningen är 

enligt författarna en följd av ökad konkurrens inom bankbranschens olika delområden. 

Som exempel anges att den betydande del som in- och utlåning utgjorde under 1970-talet 

av bankernas intäkter undan för undan har minskat.158 

 

Författarnas teori bygger på att informationsteknologin har medfört nya möjligheter för 

bankerna att organisera sin produktutveckling, kundanpassa tjänsterna och få nya 

marknadsföringsmöjligheter. Det medför också att nya möjligheter skapas för andra 

finansiella och icke-finansiella organisationer att konkurrera med traditionella banker inom 

olika bankområden. Konkurrensen innebär minskade marginaler för bankerna samt att det 

driver på en utveckling av stora fusioner och andra försök att skära kostnader och 

effektivisera sig. Denna utveckling menar vi är tydlig i Sverige där banker har fusionerat 

och hela tiden strävat efter att skära kostnader, effektivisera sig och utnyttja en storbanks 

skalfördelar. 

 

Intressant för vårt arbete är att författarna pekar på hur samarbetet mellan banker har ökat 

just för att förbättra kundservicen och att fördela kostnader mer effektivt. Mindre banker 

och andra aktörer ges möjlighet att köpa tjänster av stora banker. För stora banker medför 

konkurrenssituationen att de ser dessa affärsmöjligheter som nödvändiga för att kunna 

                                                 
158 Christopher, P. Holland et al (1997), The Impact of globalisation and information technology on the 
strategy and profitability of the banking industry 
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tillhandahålla kostsamma banktjänster. Som exempel anges hur dyrt det är för banker att 

upprätthålla en hög specialistkompetens kring utlandshandel, men med stora volymer blir 

kostnaderna lägre. Enligt författarna blir det vanligare att bankerna specialiserar sig på 

någon del av värdekedjan istället för att utveckla alla tjänster inom organisation. Det skulle 

medföra marknadsutrymme för strategiska nätverk av företag som kompletterar varandra 

istället för fullt utbyggda, vertikalt integrerade organisationer. Vi konstaterar att små 

banker och andra aktörer på den svenska bankmarknaden kan välja ut och köpa de flesta 

banktjänster från stora banker och andra finansiella institut istället för att driva sådant i 

egen regi. 

 

Vidare påpekar författaren att det talas mycket om fördelarna med stordrift och storlek, 

men mindre om hur man kan skapa konkurrensfördelar genom att förbättra befintliga 

kundrelationer. Vi menar att bankbranschen i Sverige har utvecklats i just denna riktning 

och en viktig kärna för all bankverksamhet är bankernas förmåga att skapa goda 

kundrelationer. Det känns som om det är minst lika viktigt att bankerna har hög förmåga 

att knyta kundkontakter som att producera billigt och det innebär ett gynnsamt utrymme 

för små banker som har minst lika stora, om inte större, möjligheter på detta område. 

 

C.W Calomiris beskriver i artikeln ”Banking approaches the modern era” hur den ökande 

globaliseringen förändrar bankbranschen.159 Artikeln är en studie i skillnader mellan stora 

och små banker, främst i USA. Vi tycker att teorin stämmer för svenska förhållanden och 

den bekräftar vår tolkning av bankbranschen vad gäller marknadsutrymme både för stora 

och små banker. Stora banker har dock en stor fördel eftersom de kan producera 

banktjänster billigare per kund än vad små banker kan men den svenska bankmarknaden 

erbjuder, som vi ser det, goda möjligheter för små aktörer att nischa in sig genom att bl.a. 

köpa tjänster, samarbeta med diverse aktörer, ingå i strategiska nätverk och vara mer 

flexibla än stora aktörer. Det stämmer överens med författarens beskrivning av hur stora 

banker ska syssla med aktiviteter som medför att stora fasta kostnader som kan slås ut på 

en stor volym medan små banker ska utnyttja sin ofta enklare och plattare organisation 

genom att ta tillvara marknadens möjligheter och vara flexibla. 

 

                                                 
159 Calomiris, Charles W. (2002), Banking approaches the modern era 
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En annan författare, R.D Auerbach , hävdar i boken ”Money, banking and financial 

markets” att det är osäkerheten om framtiden och svårigheterna att förutse marknaden som 

i längden bidrar till mindre bankers möjligheter att konkurrera med de stora.160 Om 

osäkerheten varierar över tiden försämras små bankers möjligheter att verka när 

osäkerheten i branschen tillfälligt minskar. Författarens poäng är att det egentligen inte 

finns utrymme för en liten bank p.g.a. storbankernas bättre kostnadsläge. För att små 

banker ska kunna överleva finns två scenarion; antingen måste den lilla banken nischa in 

sig inom lämpligt område eller så är skalfördelar inte en så stor konkurrensfördel som 

många hävdar. Författaren hänvisar till flera gjorda studier, i USA, som påvisar att 

skalfördelarna inte är så betydande för stora banker trots allt. Med detta resonemang 

kanske små banker ändå kan erbjuda fullservice med hjälp av diverse samarbetspartners 

och vara lönsamma trots sämre kostnadsläge? Författaren menar att små banker måste vara 

bättre på att lokalt kunna komma närmare sin marknad samt att vara bättre på att erbjuda 

en mer personlig service. En liten bank borde under sådana omständigheter även ha bättre 

möjligheter att snabbt anamma nya innovationer och att snabbt anpassa sig till ny teknik.  

5.1.3 Slutsats av vår tolkning av bankbranschen 

Branschens pressande marginaler och branschens osäkerhet antyder att bankernas 

konkurrenssituation är hård och framförallt de traditionella bankerna tvingas att förändra 

sina strategier. Kundernas behov och krav kan innebära att skalfördelar inte längre är så 

stor konkurrensfördel utan det är viktigare med förbättrade och nära kundrelationer eller så 

finns det plats på marknaden för både stora och små banker genom att stora banker 

producerar banktjänster billigt och effektivt som sedan erbjuds till små banker och andra 

aktörer? Samarbetet inom bankbranschen kan säkert utvecklas ytterligare via nätverk och 

andra samarbetsformer och så länge konkurrensen inte blir satt ur spel är denna utveckling 

säkert gynnsam för kunden. 

 

Så här ser bankbranschen ut idag och i den närmaste framtiden utifrån vår analys: 

 

• Fri konkurrens inom alla finansiella områden innebär att fullservicebankerna 

upplever hård konkurrens från specialiserade och nischade organisationer inom 

olika segment. 
                                                 
160 Auerbach, Robert D. (1988), Money, banking and financial markets 
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• Hård konkurrens från utländska aktörer som tidigare inte fått tillträde på den 

svenska marknaden. 

• Bankernas internationalisering innebär att de är konkurrenskraftiga utomlands och 

detta möjliggör för expansion utomlands vilket inte var tillåtet förr. 

• Gynnsamt med en kostnadseffektiv produktion av banktjänster vilket stimulerar 

tillväxt och expansion. 

• Stora banker med fullservice har goda möjligheter att producera hela sin värdekedja 

själva eftersom de kan utnyttja en storskalig produktion. 

• Den teknologiska utvecklingen och ny teknik gör hela bankmarknaden dynamisk 

och svår att förutsäga vilket är gynnsamt för små och flexibla aktörer. 

• Bankerna överlåter ”kassatjänster” och annan traditionell bankservice åt kunderna 

att själva sköta vilket är möjligt tack vare internet och teknologisk utveckling. 

• Kundernas behov har utvecklats och förändrats över tiden och kunder efterfrågar i 

större utsträckning ekonomisk rådgivning och annan specialkunskap. 

• Bankernas struktur och arbetssätt har anpassats efter kundernas behov och 

bankernas förtjänst ligger i deras förmåga att anpassa banktjänster efter behoven. 

• Bankens personal har utvecklats från traditionell bankservice med att förmedla 

pengar till att ge kompetent ekonomisk rådgivning. 

• Kundens banklojalitet grundar sig inte längre på ideologiska eller traditionella 

grunder utan istället mer på kundens förtroende för banken och av affärsmässiga 

aspekter. 

• Det är idag viktigt med att skapa närhet till kunderna och att ha en hög grad av 

tillgänglighet på sådana sätt som passar kunderna. 

 

5.2 Bankernas olika strategier 
Vi har här försökt att dela in analysen i samma rubriker som vi presenterade våra case i 

emperiavsnittet; strategi, flexibilitet, närhet och framtid. Vi vill dock göra läsaren 

medveten om att de olika avsnitten mer eller mindre går in i varandra och vårt resonemang 

berör ofta fler av rubrikerna samtidigt och därför kan det ibland förefalla som om vissa 

delar ligger under fel rubrik. 
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5.2.1 Strategi 

Genom att studera och jämföra bankernas olika strategier ges möjlighet att lättare analysera 

dessa utifrån våra teorier. Vi bedömer inte bankernas förmåga att leva upp till sina 

strategier, det vill säga om de gör vad de säger sig göra, t.ex. säger FSB att de vill att 99 % 

av alla bankens beslut ska tas av lokala styrelser, vilket vi inte går in och undersöker.  

 

Bankerna har alla en uttalad strategi som vi har citerat tidigare. Vår undersökning bygger 

på att intervjuerna ska fördjupa dessa. Analysen utförs därför utifrån den bild av bankernas 

strategier som vi har fått av intervjuerna och inte av den uttalade strategin. Vi vill 

poängtera att de uttalade strategierna självklart genomsyrar all vår empiri och vi vill därför 

först analysera bankernas uttalade strategier med Grants teorier för att bedöma deras 

hållbarhet samt om de överensstämmer med våra intryck. 

 

Grant menar att det finns fyra riktlinjer som ska uppfyllas för att den ska hålla i längden 

bl.a. att strategin ska vara enkel och ha tydliga mål som kan ses på lång sikt och att 

strategin måste genomföras effektivt. Vi har försökt att med kritiska ögon granska de olika 

strategierna, men vi tycker att de alla håller kraven för en hållbar strategi. Det är extra 

spännande att sitta med 4 olika strategier inom samma marknad, som vi tycker borde vara 

rätt lika, och ändå skiljer de sig så! 

 

Något vi har uppmärksammat är hur de olika bankernas strategier skiljer sig åt beroende på 

deras storlek och mål. Grant menar i sina teorier att strategin är länken mellan ett företags 

inre och yttre resurser och att den ska vara enkel att tillämpa. Bankerna vi har tittat på är 

olika stora och deras inre och yttre resurser skiljer sig kraftigt. Vi lyfter fram vad vi har fått 

fram om bankernas strategier efter intryck av våra intervjuer:   

 

• Finns och Gripens strategier trycker på vikten av närhet och personliga relationer 

med sina kunder. Det här kombinerat med deras lokala kännedom medför att de är 

mycket konkurrenskraftiga i sina verksamhetsområden. De betonar att deras 

framgång ligger i deras förmåga att verka nära sina kunder och deras förmåga att 

bygga långsiktiga relationer. Stora fullservicebanker tenderar att producera alla sina 

tjänster själva medan Finn och Gripen samarbetar med både varandra och andra. 

Genom att utifrån affärsmässiga grunder teckna samarbetsavtal med andra banker 
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och finansiella institut vill Finn och Gripen erbjuda sina kunder det bästa inom 

varje bankområde. De kan dessutom välja att samarbeta inom banktjänster som 

bättre passar just deras lokala marknad och dess kunder. De vill inte växa utan bara 

bli starkare inom sitt geografiska område.  

 

• FSB vill upplevas vara ”glokala”. De vill verka nära sina kunder men samtidigt 

erbjuda dem banktjänster som är producerade kostnadseffektivt tack vare sin 

storleks möjligheter att utnyttja skalfördelar. Deras storlek och gedigna kontorsnät 

ska bidra till en hög tillgänglighet. Kunden ska själv kunna välja hur denne vill ta 

kontakt med banken, fysiskt eller via t.ex. internetbank. FSB vill vara folkets bank i 

Sverige och föra vidare gamla sparbanks- och föreningsbanksvärderingar. FSB 

framhäver vikten av närhet till kunderna och vill upplevas som en lokal bank med 

en storbanks möjligheter. Storleken medför att mycket resurser satsar på produkt 

och teknikutveckling. 

 

• SEB pratar gärna om hur viktigt det är att vara stor på marknaden och att i hög grad 

försöka expandera utomlands. De beskriver sig själva som att vara duktiga på 

tekniska lösningar som är kundanpassade. Kundnärhet är viktigt för SEB, men 

deras strategi är betydligt mer affärsmässigt inriktad gentemot kunden. De vill inte 

ha kontor ”överallt” utan försöker istället finnas på platser där goda 

affärsmöjligheter finns. Kundnärhet går att säkra även via internet eller telefon. 

SEB har ett starkt varumärke som attraherar ”rätt” kunder och deras styrka ligger i 

förmågan att erbjuda rätt lösning till rätt kund och detta säkras genom att de ligger 

långt fram med ny teknik. Deras internationella ställning och storlek borgar för 

fortsatt god utveckling av produkter och tjänster.  

 

När vi betraktar de olika bankernas strategier förstår vi att stora banker måste ha större 

möjligheter att själva välja sin strategi. SEB och FSB kan alltså i större utsträckning själva 

påverka sin ställning inom bankbranschen och välja mellan olika strategier medan Finn och 

Gripen har mindre möjligheter till detta. Som vi ser det har Finn och Gripen inga större 

strategiska variationer att välja mellan utan de måste i större utsträckning fokusera på att 

utnyttja sin litenhet till att göra sådant som en liten bank är bäst lämpad för, dvs. närhet till 

kunderna, lokal marknadskännedom och personliga relationer. 
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När vi har betraktat de olika strategierna har vi även förstått hur stor påverkan de olika 

bankernas historia har. Hur mycket de än moderniseras eller utvecklas är de noga med att 

inte släppa grundfilosofin. Det genomsyrar inte bara hela strategin utan även hela 

verksamheten. Som exempel kan nämnas att FSB alltid har varit folkets bank och därmed 

är noga med att ha kontor på många orter, medan SEB från början var en affärsbank och de 

visas än idag genom färre kontor runt om i landet.  

5.2.2 Kritiska resurser? 

För att identifiera bankernas olika inre resurser använder vi oss av den modell vi beskrev i 

teoriavsnittet 3.2.1. Det vi vill visa med den här modellen är en ungefärlig jämförelse av 

var de olika bankerna skiljer sig åt. 

 

 

 

 

Vissa områden har vi valt att inte fördjupa oss i t.ex. personalsynen i de olika bankerna. Vi 

har blivit väl medvetna, efter våra intervjuer, att personalen i en liten organisation som 

Finn och Gripen har större möjlighet att känna en större motivation och starkare 

känsloband till sitt arbete än om man arbetar i en större organisation som SEB och FSB. 

Det är självklart en styrka för Finns och Gripens del, vilket vi har i åtanke, men det är inget 

vi valt att fördjupa oss i.  

 

Långvariga konkurrensfördelar är enligt Barney nödvändiga för att kunna vinna i längden. 

Företag måste ha en god förmåga att förstå vilka deras kritiska resurser är och hur dessa 

Figur 5.1 – Tillämpning av Tabell 3.2 ur Grant, RM (2002), Contemporary Strategy Ananlysis  
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kan förvaltas optimalt. Med hjälp av Barneys kriterier om resursen är kritisk eller inte vill 

vi göra ett försök att se om bankerna har några långvariga konkurrensfördelar. Eftersom vi 

inte studerar hur bra eller dåligt de utför sina strategier nöjer vi oss med att analysera kring 

vad som utifrån branschens förutsättningar kan innebära långvariga konkurrensfördelar.  

5.2.2.1 Finn och Gripen 
Deras tydligaste resurs anser vi kunna vara deras lokala marknadskännedom kombinerat 

med en engagerad personal som både bor och verkar i samma område. De kan mycket väl 

ha ett unikt humankapital som bättre och billigare än konkurrenter kan ta tillvara på sin 

egen marknads möjligheter. Det här skulle i så fall innebära att Finn och Gripen har 

långvariga konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter inom sitt verksamhetsområde.  

5.2.2.2 FSB 
Klarar de av att kombinera en storbanks kostnadsfördelar med att samtidigt verka lokalt 

mot alla bankkunder, då är detta en konkurrensfördel. FSB har uppstått ur ett stort antal 

banker och bankkontor som alla numera verkar under samma varunamn. De måste därför 

ha en mycket stor kunddatabas. Denna kunddatabas kombinerat med lokal förankring lik 

Finn och Gripen anser vi kunna vara en långvarig konkurrensfördel om de kan kombinera 

detta med att vara billigare och effektivare än konkurrenterna. 

5.2.2.3 SEB 
Denna bank ger intryck av att vara mycket kompetent. Vi bedömer att de litar mycket till 

sitt starka varumärke. Om deras förmåga att göra goda affärsmässiga bedömningar 

stämmer med intrycken vi fått, då borde dessa i kombination med deras starka varumärke 

mycket väl kunna innebära en långvarig konkurrensfördel. Kan de erbjuda bättre 

banklösningar utan att de har högre kostnader än vad konkurrenterna har, är det definitivt 

en långvarig konkurrensfördel. 

5.2.3 Flexibilitet 

Birger Perssons teorier kring inre och yttre effektivitet menar att det viktigaste är hur bra 

en organisation kan optimera sin inre och yttre effektivitet och han menar att små företag 

med en mindre komplicerad organisation nästan alltid har bättre förutsättningar att 

identifiera dessa. Stora företag riskerar att bli alltför komplicerade i organisationen och då 

tappar de delvis bort sin förmåga att optimera resurserna. Skalfördelar är bara en fördel om 

det går att producera mycket av något som har en stabil efterfrågan över tiden. Vi har 
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konstaterat att bankbranschen i Sverige i hög grad är föränderlig genom att kunderna mer 

och mer kräver individuella och skräddarsydda lösningar. En liten banks yttre resurser 

måste vara betydligt lättare att diagnostisera än stora bankers eftersom en liten bank verkar 

inom sitt lilla område. Det gäller även de inre resurserna eftersom en liten 

bankorganisation enligt Persson innebär fördelar med att optimera dessa. Vi har även 

konstaterat att stora banker och andra finansiella institut har ett behov av att sälja produkter 

och tjänster. För Finn och Gripen innebär det i så fall stora möjligheter att teckna 

affärsmässigt gynnsamma avtal för olika banktjänster. Stora banker bedriver i högre grad 

själva sin produktion och det är inte ekonomiskt försvarbart för dem att välja andra 

leverantörer eftersom de redan har kostnader för produktion oavsett volymen.  

 

När det gäller stordriftsfördelar är det ganska uppenbart att FSB och SEB har ett bättre 

kostnadsläge än Finn och Gripen. Birger Persson räknar upp fyra olika typer av 

stordriftsfördelar och alla dessa anser vi gynna en stor bank: 

 

• Teknologiska skalfördelar ger banken möjlighet att minska produktionskostnaden 

per enhet. 

• Administrativa skalfördelar innebär spridning av overheadkostnader, 

massförsäljning och storinköp. Stora volymer möjliggör för organisationen att ha 

en enhet som helt kan fokusera på ett område vilket ökar kompetensen. 

• Finansiella skalfördelar sprider riskerna för stora banker som inte står och faller 

med ett stort projekt. 

• Skalfördelar inom forskning och utveckling samt introduktion av nya produkter. 

Stora ekonomiska muskler gör att bred produktutveckling bidrar till större 

möjligheter för nya, lönsamma produkter. 161 

 

Dessa skalfördelar kan ha mindre betydelse för en liten bank på en liten marknad som 

hittar på andra lösningar för att förbättra sitt kostnadsläge. Finn och Gripen köper in 

tjänster av andra som gärna vill sälja dessa för att kunna förbättra sina kostnader, och 

produktionskostnaden blir därför lägre för Finn och Gripen. Finn och Gripen samarbetar 

inom t.ex. datordriften och dessutom köper de in tjänster gemensamt vilket förmodas sänka 

priset för de båda. Författaren ger utrymme för en liten aktör att ta tillvara på olika 

                                                 
161 Persson, Birger (1985), Avknoppning - ett sätt att förena stordrift med små företags fördelar 
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innovationer eftersom det har betydelse var i produktens livscykel som idéerna kommer 

och små och stora företag gynnas olika av detta. Finn och Gripen kan inte satsa storskaligt 

på dyr produktutveckling, men det finns möjligheter för dem att förbättra, anpassa och 

effektivisera redan utvecklade produkter. 

 

Enligt Christopher P. Holland et al kommer det att vara en konkurrensfördel att bankerna 

inriktar sig på någon del i värdekedjan istället för att utveckla alla tjänster inom 

organisationen. Det kommer att bli mer vanligt med strategiska nätverk av företag som 

kompletterar varandra och förflyttar sig bort från fullt utbyggda vertikalt integrerade 

organisationer.162 

 
Här skiljer sig de tre casen åt då SEB och FSB har alla delar i sin värdekedja inom 

organisationen. Denna innefattar allt från teknologiavdelning och kontor till fondmäklare 

och kapitalförvaltning. De mindre bankerna har som beskrivits tidigare inte de ekonomiska 

resurserna att hålla sig med alla delar i värdekedjan utan sparbankerna Finn och Gripen 

köper in de flesta av de tjänster som de erbjuder. Många av de tjänster som de köper in är 

från företag som de är delägare i såsom administrationsföretaget Cerdo eller 

kapitalförvaltaren Catella163. Fördelen med att köpa in tjänster är att de kan vara mer 

flexibla genom att de snabbt kan köpa in nya tjänster som efterfrågas, de kan hitta den 

bästa och billigaste leverantören och de kan lämna leverantörer som inte lever upp till 

förväntningarna. De kan alltså satsa sina resurser på det som de är bäst på nämligen att 

skaffa och vårda kundrelationer. Nackdelarna å andra sidan är att de inte har full kontroll 

på hela värdekedjan. Företag som ingår i denna allians kan till exempel bli uppköpta av en 

konkurrent och därmed lämna samarbetet i nätverket. Det är ju en mindre risk då Finn och 

Gripen är delägare i de flesta av företagen i sina nätverk. För SEB och FSB ger det 

antagligen även en säkerhet att ha full kontroll på alla delar. Eftersom de är så mycket 

större organisationer så kan de lättare skaffa sig skalfördelar genom att själva producera 

alla de tjänster som de erbjuder. 

 

Vi har tidigare konstaterat att bankbranschen mycket väl kan ge plats åt både stora och små 

aktörer. I boken ”The last days of the giants”, Robert Aldock et al, räknar författaren upp 

fem anledningar till att det numera är fördel att vara liten och flexibel. När vi analyserar 
                                                 
162 Christopher, P. Holland et al (1997), The Impact of globalisation and information technology on the 
strategy and profitability of the banking industry 
163 Intervju med Bengt Johansson på Gripen & Lennart Malmbjer Sparbanken Finn 
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våra banker mot dessa fem anledningar ser vi direkt att detta inte stämmer på den svenska 

bankbranschen.  

 

1) IT-kapacitet och internet möjliggör för små banker att med små innovationsknep 

kunna generera stora förtjänster. Som exempel kan vi ange att det i princip bara 

behövs en person i ett rum med dator och telefon för att bedriva bankverksamhet. 

Vi anser dock att stora banker har ekonomiska muskler att själva driva den 

teknologiska utvecklingen och då samtidigt ligga i framkant. 

2) Maktbalansen skjuts från säljarens marknad till köparens marknad. Denna 

utveckling har vi delvis observerat på den svenska bankmarknaden. Vi tror dock att 

eftersom många bankkunder vill ha partnerskap med en bank som är trygg och 

inger förtroende, borde stora banker med starka varumärken passa många kunder. 

3) Regeringars ändrade attityd mot stora företag. I vår intervju med Finn framkommer 

att många människor stöttar en liten uppstickande bank som alternativ mot de stora 

mer opersonliga. I Analys del 1 konstaterar vi att om konkurrensen inte är satt ur 

spel så är det gynnsamt för samhället i stort med stora och kostnadseffektiva banker 

som har goda möjligheter att ständigt förbättra branschen med nya tekniska 

lösningar och samarbeten.   

4) Industriell konvergens innebär att glödhet konkurrens medför att nya och mindre 

marknader i hög takt skapas och eftersöks. Denna utveckling stämmer med 

bankbranschen men både FSB och SEB verkar stå sig alldeles utmärkt i 

konkurrensen. 

5) Kortsiktigt fokus skulle innebära att investerares kortsiktiga krav på snabb 

avkastning gynnar små banker. Det stämmer inte eftersom Finn inte har någon 

ägare och Gripen ägs av en lokal stiftelse. Det finns således inget avkastningskrav 

och samtidigt inget riskvilligt kapital för dessa banker att tillgå 

 

Utifrån denna analys konstaterar vi att det inte är någon nackdel att vara en stor bank i 

Sverige. 
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5.2.4 Kundnärhet 

Porter menar att det finns tre olika basstrategier som företag kan använda sig av för att 

skilja sig från sina konkurrenter: kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering.164 

Efter att ha undersökt branschen har vi kommit fram till att de flesta kunder inte är ute efter 

det billigaste alternativet utan väljer istället banker som kan erbjuda andra saker som 

exempelvis närhet och trygghet. Det är inte heller någon av de banker vi pratat med som 

säger att de erbjuder de lägsta priserna, utan de har andra strategier för att konkurrera. Om 

bankerna väljer att differentiera sig innebära det att de erbjuder sina kunder något annat än 

vad konkurrenterna gör. Finn och Gripen har verkligen valt att den här strategin med tanke 

på den kundnärhet de erbjuder sina kunder. De har även blivit tvungna att välja bort stora 

marknadsandelar i och med deras nisch att verka på en lokal marknad. FSB försöker att 

differentiera sig genom att vara Sveriges mest tillgängliga bank. SEB försöker istället att 

använda strategin fokusering genom att försöka skapa de mest attraktiva banklösningarna. 

De har möjlighet att lyckas med det här  tack vare sin storlek.  

 

En analys av bankernas marknadsföringsmix ger oss en bild av hur kundanpassade 

bankernas strategier är enligt Jerome McCarthy´s 4P modell (pris, produkt, plats och 

påverkan).165 Enligt denna så måste organisationen besluta vilken marknadsföringsmix 

som de väljer att arbeta efter. Det är antagligen så att de använder olika mixer på dels olika 

marknadssegment men också på olika geografiska marknader. Det vi kan se i casen är att 

priset inte är något som spelar en avgörande roll för att attrahera kunder. Bankerna slåss 

inte överlag om att vara billigast eller ge högst sparränta. Delar av det finns naturligtvis 

med i marknadsföringen men det är ingen av casen som har det som huvudsakligt 

konkurrensmedel.  

 

Eftersom det är fullservicebanker som vi jämfört så har de alla liknande produkter i sina 

portföljer. En nischbank kan slå sig in på specifika marknadssegment och vara bäst där 

men våra case har generellt inga sådana konkurrensmedel. Dock kan sägas att de båda 

storbankerna genom sin finansiella styrka har möjligheter att påverka företag som deras 

fondbolag köper aktier i så att de i sin tur verkar för banken och dess kunders bästa. Detta 

kanske ger bättre avkastningar än då mindre fondförvaltare går in och köper 

företagsandelar.  
                                                 
164 Grant, Robert M. (2002), Contemporary strategy analysis 
165 Kotler, Philip, (2003), Marketing management 
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Angående plats så skiljer det sig mer åt hur och var bankerna möter sina kunder. Finn och 

Gripen har flest kontor geografiskt sätt och FSB kommer strax efter. SEB har ett mindre 

kontorsnät och väljer istället i högre utsträckning att kommunicera med sina kunder via 

internet eller telefon. Om detta beror på att SEB:s kunder är mer teknikorienterade än de 

andras kunder kan vi inte säga någonting om.  

 

Det är framförallt inom påverkan som casen skiljer sig åt. Finn och Gripen har som 

affärsidé att befinna sig närmst sina kunder och närmst marknaden. Även här kommer FSB 

på nästa plats och SEB som den bank som minst försöker att vara nära sina kunder. I SEB:s 

fall kan det bero på tradition därför att de är en gammal affärsbank med fokus på företag.   

 

Det finns enligt Philip Kotler sex olika koncept för hur ett företag kan fördela sina resurser 

och hur dessa ska viktas mot organisationen vs. kunden.166 

 

Produktionskonceptet är antagligen det koncept som var mer vanligt förr i tiden då 

bankerna hade sina kundgrupper och dessa oftast inte bytade den bank som man tillhörde 

geografiskt, klassmässigt eller av familjehistoriska skäl. Detta har levt kvar ganska länge 

och det var främst pga avregleringar och nya konkurrenssituationer som bankerna var 

”tvungna” att anpassa sig till vad kunden tyckte och efterfrågade.  

 

Den bank som vi uppfattar tidigt skilde sig från det förra konceptet är SEB. De har i större 

utsträckning befunnit sig i produktkonceptet. Här sätts produkten i fokus och att den borgar 

för hög kvalité, överlägsen prestation eller hög innovationsnivå. Det förutsätts att kunden 

vill ha det bästa. Även här har det spelat mindre roll vad kunden verkligen önskar. Ett 

exempel på detta är att SEB för några år sedan trodde att alla kunder nöjde sig med och 

bara efterfrågade närhet via internet eller telefon och därför lade ner många kontor. Detta 

håller de idag på att ändra.  

 

Vi har konstaterat att utvecklingen har gått mer mot individuell behovsprövning och 

bankerna har efterhand förflyttat sig så att de mer och mer sätter kunden i centrum. Inne i 

kundkonceptet är kunderna i högre utsträckning individer och ses mindre som en homogen 

                                                 
166 Kotler, Philip, (2003), Marketing management 
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grupp. Detta visar sig genom att bankerna riktar personliga erbjudanden, erbjuder speciell 

service eller skapar en direktkontakt till den individuella (värdefulla) kunden. Då kommer 

vi in på begreppet som kallas one-to-one marknadsföring. Detta att företagen går från 

massmarknadsföring till kundanpassade lösningar visas i teorin CRM, Customer 

Relationship Marketing. Här är det viktigt att känna sin kundgrupp och veta vad de 

efterfrågar så att banken upptäcker trender, segmentering och personliga behov. Just på en 

bank där allting registreras kan det vara lättare att finna mönster och intressen genom bl.a. 

kundernas användning av betalkort eller hur kunden oftast navigerar. Framgångsrika 

företag är de som är bäst på att skaffa sig kunder, behålla dem och samtidigt få dem att bli 

större. Detta kan göras genom olika strategier:  

• Reducera andelen engångskunder 

• Öka livslängden på varje kundrelation 

• Omvänd mindre värdefulla kunder annars avsluta kontakten  

• Fokusera mer på värdefulla kunder och använd extra stora resurser på att 

tillfredsställa dessa kunders behov.  

 

FSB spår att bankkunder kommer att visa en sjunkande banktrogenhet de närmsta åren, och 

att det redan har börjat. Därför tror vi att den största utmaningen som bankerna står för de 

kommande åren är att omvända andelen engångskunder och att minska kundförflyttningar 

mellan olika banker. Det kostar förhållandevis lite att lägga fokus på befintliga kunder i 

förhållande till att arbeta upp nya kundkontakter. För att växa krävs såklart att nya kunder 

knyts till banken men det gäller samtidigt att inte tappa redan befintliga kunder. Det ska 

dock vara kunder som är eller har möjlighet att bli värdefulla för banken som de ska lägga 

resurser på, annars måste bankerna ta högre betalt av olönsamma kunder eller försöka 

avsluta kontakten.  

 

Våra intervjuer ger oss en bild av att alla våra undersökta banker har insett att det innebär 

bättre lönsamhet att behålla en kundrelation än att bygga upp en ny. Att vårda 

kundrelationerna är lika viktigt för SEB och FSB som för Finn och Gripen. 

 

För att åter gå tillbaka till Kotler som i ett sista steg i marknadsföringskoncepten redovisar 

samhällskonceptet.167 Det innebär att företag som är framgångsrika även är bra för det 

                                                 
167 Kotler, Philip, (2003), Marketing management 
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långsiktiga samhället och miljön. Detta ska då vara utöver att företaget tillhandahåller den 

bästa produkten i förhållande till sina konkurrenter och kommunicerar med kunden om 

dennes behov och uppfyller dessa. SEB är den bank som direkt i sin affärsidé visar att de 

vill uppfattas som goda samhällsmedborgare. Är det en givande konkurrensfördel så 

kommer detta att sprida sig till alla sorters företag. Alla de fyra bankerna är säkert 

medvetna om detta och de kan alla t.ex. erbjuda etiska fonder som investerar och tar 

hänsyn till just en hållbar utveckling. Detta tror vi att kunder blivit mer känsliga för över 

tiden och kommer mer och mer att ifrågasätta företagens långsiktiga ansvar. Detta gäller 

inte bara miljömässigt utan kanske i större utsträckning företagens etik, jämställdhetsarbete 

och sociala ansvar. Som exempel på detta från andra branscher är hur ledningen i ett 

försäkringsbolag använde företagets pengar för personliga intressen eller om möbel-/ och 

klädtillverkare använder sig av underentreprenörer som använder barnarbetare eller inte 

betalar ut löner. Vi menar att företag kommer att bli mycket mer känsliga för dålig PR 

eftersom det är kostsamt och det tar lång tid att reparera ett skadat varumärke.  

5.2.5 Framtiden 

Under våra intervjuer framkommer det att alla banker tror bankens förmåga att hantera 

kundrelationerna blir än mer viktiga i framtiden. Denna utveckling stämmer med vår 

analys av bankbranschen. Bankerna talar även om hur teknikens utveckling kommer att 

förändra branschen genom att nya sätt att anlita bankerna på växer fram och att bankernas 

möjlighet att vara tillgängliga ökar. Finn och Gripen anser att personlig rådgivning och 

nära bankrelationer för kunden kommer att fortsätta vara viktigt. Gripen menar att man har 

lyckats skapa närhet till kunden om denne känner sig nära sin bank även om avståndet rent 

fysiskt är stort. FSB trycker mer på vikten av att ytterligare förbättra tillgängligheten mot 

kunden och att skapa nya mötesplatser med till exempel kontantlösa bankkontor i 

köpcentra. FSB vill erbjuda sina tjänster där deras kunder befinner sig. Även för SEB är 

närhet via tillgänglighet något som är viktigt i framtiden. SEB har i hög grad ändrat sin syn 

på bankkontorets vara eller icke vara. Det är numera viktigt för SEB med kontor på 

strategiskt bra platser.   
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6 SLUTDISKUSSION 

I det här avsnittet presenterar vi vad vi kommit fram till i vår undersökning och ger svar 

på de frågor vi tagit upp i vår problemformulering. Dessutom ger vi läsaren förslag på vad 

vi ser som intressant att utreda vidare. 

 

6.1 Besvarandet av våra frågor 
Bankbranschen är en speciell bransch då priset inte är den avgörande faktorn för kunderna 

när de väljer bank utan istället läggs stor vikt vid närhet och trygghet. Detta gör det möjligt 

för en liten aktör att överleva på sikt.  

 

Trots att Finn och Gripen är små i storlek i jämförelse med SEB och FSB har de mycket att 

erbjuda sina kunder som de andra inte har, framförallt den närhet de har till sin region. Att 

närhet är en central punkt på marknaden syns tydligt i de olika bankernas strategier, men 

den ter sig annorlunda i de olika organisationerna. En liten aktör har mindre valmöjligheter 

när det gäller att utveckla en strategi än vad en större aktör har. Finn och Gripen måste helt 

enkelt utnyttja det faktum att de är en liten bank, medan SEB och FSB är så stora att de 

själva kan utforma branschen de verkar i och de har följaktligen fler strategiska alternativ. 

Det leder till att Finn och Gripen trycker på att de har en stark marknadskännedom och för 

dem är den fysiska närheten väldig viktig. Det är lättare att verka nära sina kunder om det 

är en liten lokal bank med stor markandskännedom. Däremot har den ökade flexibiliteten 

mindre med närheten att göra. Även FSB trycker på att kontorsnärhet är viktig, men de har 

inte samma kännedom om hela marknaden i och med att de verkar i mycket större skala. 

SEB:s närhet är framförallt digital närhet och för dem är det viktigare att kunden alltid ska 

kunna nå dem, dock inte nödvändigtvis via kontor. SEB är verksamma globalt och ser det 

däremot som viktigt att ha en man på plats i många länder i världen för att vara nära sina 

kunder var de än är. 

 

Som bankkund spelar inte organisationens storlek någon roll så länge du får det du 

efterfrågar, vilket är en stor fördel för en liten bank.  
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Vi anser att det i grunden är en fördel för fullservicebanker att på längre sikt, oberoende av 

marknadens utseende, kunna producera banktjänster utan att vara beroende av andra. På ett 

sätt ger det SEB och FSB en hög grad av stabilitet. De kan alltid leverera ett 

fullservicesortiment oberoende av marknadens utseende. Samtidigt innebär det att de just 

nu under dagens marknadsutseende inte är flexibla eftersom de sitter fast i storskalig 

produktion på en föränderlig marknad med specifika kundkrav. Finn och Gripen är under 

dessa betingelser mycket mer flexibla. Om marknaden skulle förändra sig över tiden så att 

närhet, flexibilitet och personlig kontakt är mindre viktiga, då är det kanske ingen fördel 

med att vara en liten bank och inte ha en egen storskalig produktion. Vi menar att Finn och 

Gripen, på dagens marknad, är mycket flexibla och det är en stor styrka för dem. Samtidigt 

är de svagare än en stor bank eftersom de är beroende av att det finns leverantörer som 

erbjuder banktjänster som passar dem. De är beroende av sina leverantörer, som dessutom 

ofta är deras konkurrenter, och detta är en fara. 

 

SEB och FSB är så stora att de i olika utsträckning bör få problem med att utnyttja sin inre 

och yttre effektivitet. De har fördel av att ha stora ekonomiska muskler, av att ligga i 

framkant i produktutveckling och av skalfördelar. Marknadens krav och ny teknologi kan 

dock medföra att kunderna i större utsträckning kräver mer och mer individuella lösningar 

nu och i framtiden och under sådana förutsättningar borde det vara svårt att få skalfördelar 

och risk för att inre och yttre effektivitet inte utnyttjas tillräckligt optimalt. En sådan 

marknad gynnar Finn och Gripen eftersom de enligt vår analys är närmare kunderna. 

 

Den svenska bankmarknaden är gynnsam för stora banker och Robert Aldock et al:s fem 

punkter som beskriver varför en litet företag har större överlevnadschanser stämmer, enligt 

oss, inte in på bankbranschen.  

 

Konsekvenserna av den teknologiska utvecklingen är framförallt att närhet i dagens 

samhälle inte bara innebär fysisk närhet, utan den digitala är minst lika viktig i form av 

internet- och telefonbank. De fyra banker vi analyserat har alla väldigt utvecklade tekniska 

kanaler och bankernas storlek spelar mindre roll här. Däremot har en mindre bank som 

Finn och Gripen oftast ingen möjlighet att få fram nya tekniska lösningar, utan de satsar 

mer på att köpa in redan befintlig teknologi. En mindre bank har däremot, i de flesta fall, 

lättare att byta ut system i och med att de i en större utsträckning outsourcar.  
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Kunderna använder mer och mer internet- och telefonbank för att sköta sina 

vardagsärenden, men de gånger de behöver personlig rådgivning är bankkontoren en 

förutsättning. Så länge digitala kanaler inte kan erbjuda individuellt anpassade lösningar 

behövs kontoren som komplement. 

 

Bankerna konkurrerar inte med att vara billigast totalt sett utan anser det vara viktigt att 

bygga upp varaktiga kundrelationer samt att knyta kunderna till sig hårdare. Som framgått 

tidigare finns ett ökat kundbehov av en bankpartner eftersom det finansiella området anses 

ha blivit mer komplicerat att hantera, både för privatpersoner och för företag. Utifrån vårt 

resonemang drar vi slutsatsen att i en alltmer komplicerad ekonomisk omvärld borde det 

vara mer gynnsamt för specialister som är bra inom sitt område. Det vore förmodligen 

även gynnsamt för Finn och Gripen att kunna göra det de är bäst på, vara nära de kunder 

som har detta behov och samtidigt ingå i ett nätverk av olika finansiella institut. Med detta 

resonemang frågar vi oss om FSB kan vara allas bank och producera allting själva och 

samtidigt konkurrera med specialister inom diverse olika områden? Det borde vara svårt 

för dem, men hittills har de klarat sig mycket bra med sin strategi. SEB försöker inte vara 

alla personers bank och har därför bättre möjligheter att anpassa sig efter kundernas krav så 

länge de hittar ”rätt” kunder.   

 

Om utvecklingen blir att kunderna vägrar låta sig ingå i en kundgrupp eller bli 

segmenterade utan istället i hög grad kräver skräddarsydda och individuella lösningar i en 

alltmer komplicerad ekonomi, då kan det bli en belastning med stordriftsfördelar. Finn och 

Gripen ligger enligt vår bedömning steget före mot denna utveckling. Med sin 

marknadskännedom kan de bättre än stora banker snabbt uppfatta marknadssignaler. Finn 

och Gripen skulle dock eventuellt kunna räknas som ”stora” om det dyker upp nya, ännu 

mindre specialiserade konkurrenter på deras marknad. Vi vill poängtera att det inte finns 

något som talar för att hela marknaden skulle förändras så drastiskt utan vi menar att 

trenden endast pekar ditåt. Håller trenden i sig ett tag tror vi att FSB får problem med att 

dra nytta av skalfördelar och erbjuda tjänster mot alla kunder. SEB är förmodligen duktiga 

på att hitta rätt kunder för sina banktjänster och kan de bibehålla sin förmåga är 

utvecklingen kanske gynnsam även för dem. 

 

Vi tror att så länge trenden håller i sig att kundrelationer, tillgänglighet och kundnärhet är 

viktiga så borde alla banker kunna konkurrera om de har rätt strategi. Stora banker har 
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mycket ekonomiska muskler och är deras förmåga att utnyttja sin inre och yttre effektivitet 

åtminstone någorlunda god så är trenden gynnsam för dem. Trenden i sig innebär att 

kunden ser banken som en nödvändig partner i ekonomiska frågor som denne inte kan 

klara sig utan. Detta gäller långt ifrån alla kunder men det innebär trots allt att det är lika 

mycket kunden som banken som vill ha en relation. Vilken bank kunden väljer tror vi 

kommer att bestämmas av lika mycket affärsmässiga skäl som av ”maggropskänsla”. Valet 

av bank kommer till stora delar att bestämmas av vilket varumärke som attraherar mest 

eftersom varumärket är något kunden kan relatera till. Förtroende för banken och trygghet i 

en föränderlig ekonomisk omvärld blir säkert fortsatt viktiga begrepp. Vi har vid flera 

tillfällen konstaterat att bankbranschens utseende på olika sätt är gynnsam för små banker. 

Vi tror att små fullservicebanker som Finn och Gripen kan få problem i en framtid om 

trenden ändras till att inte gynna deras styrkor. De är mer begränsade i sina strategival än 

en stor bank fast med hög innovationsnivå har de ändå goda möjligheter att finna en 

strategi som passar framtiden.  

 

Bankbranschen i Sverige erbjuda många typer av strategier för att bedriva bank och det kan 

enligt vår bedömning mycket väl finnas utrymme för att de olika strategier faktiskt 

genererar långvariga konkurrensfördelar. Något vi tycker är extra intressant är att det, trots 

bristande teoretiska modeller inom området, är väldigt tydligt att alla banker satsar mer och 

mer på kundrelationer, vilket vi tror får stor utdelning i framtiden.  

6.2 Slutsats 
Vi ser att kundrelationer, tillgänglighet och kundnärhet blivit och blir allt viktigare på 

bankmarknaden. De banker vi undersökt har helt olika strategier vad detta anbelangar. Vi 

anser att det inte är hur bankerna gör för att behandla dessa delar utan att de gör det som 

gör att deras strategi fungerar på den rådande marknaden. Då teknisk utveckling gjort det 

möjligt för även en liten bank att vara nära sina kunder gör det att även dessa kan finnas på 

marknaden. Det den stora banken vinner på skalfördelar och ekonomiska styrka 

kompenserar den lilla banken för med sin flexibilitet.  

 

• Sparbankerna Finn och Gripen har stark marknadskännedom och för dem är den 

fysiska närheten väldig viktig. 



 84 

• SEB kan genom ekonomisk styrka ligga långt fram i teknologisk utveckling och 

vill vara nära sina kunder genom att finnas i hela världen. 

• Föreningssparbanken väljer att vara nära sina kunder genom att sprida sina 

bankkontor till så många städer som möjligt.  

6.3 Förslag på framtida forskning 
Under arbetet med vår uppsats har en del anknytande områden väkt vårt intresse. Vi skulle 

vilja använda det vi har kommit fram till i den här undersökning för att vidare utreda om 

bankkontoren i framtiden, och kanske redan nu, har en betydelse som är mer av 

marknadsföringskaraktär än tjänsteutförande. Om den teknologiska utvecklingen fortsätter 

åt att bankkunder använder sig mer av betalkort och internetbank skulle kassaärenden till 

slut inte behövas, men skulle kontoren då finnas kvar för att bankerna vill synas? 

 

En annan del som skulle kunna vara intressant är att utreda hur bankernas kunder ser på 

nischbanker och ifall dessa kommer att ta över mer. Om det är närhet till kunder via 

internet som blir viktigare kanske en helt internetbaserad bank skulle kunna konkurrera 

med de andra bankerna. Kommer de nischade bankerna kunna ta över på samma sätt som 

de nischade lågprisflygbolagen tagit över i luften? 

 

Till sist skulle vi tycka det var intressant att se hur bankkunderna upplever situationen. Vad 

har de egentligen för krav och vad får dem att välja en bank framför en annan? Är fysisk 

närhet något de kräver eller räcker det att banken är tillgänglig på något sätt, även om det 

bara är via internet? 
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