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Digitaliseringen har medfört att de flesta      

svenskar idag utför sina bankärenden     

genom digitala kanaler. Att digitala     

satsningar prioriteras högt av de svenska      

storbankerna märks tydligt både på den      

senaste tidens uppköp av “fintech”-bolag     

och utveckling av den egna digitala      

verksamheten. Samtidigt som digitaliseringen    

utgör en möjlighet för bankerna att skapa nya        

affärer och effektivisera gamla, innebär den      

också ett hot då nya konkurrenter i form av         

globala tech-bolag med en stark digital      

kundrelation inom en inte alltför avlägsen      

framtid kan komma att ta över stora delar av         

marknaden.  

 

Bankernas marknadsposition befästs   

emellertid av de omfattande regelverk som ett       

företag måste uppfylla för att bedriva      

bankverksamhet. Sedan finanskrisen har    

regelverk kring bland annat penningtvätt och      

riskhantering utvidgats, och arbetet med     

riskkontroll och anpassning av verksamheten     

för att uppfylla nya regelkrav tar allt mer av         

bankernas tid och resurser i anspråk.      

Regelverken utgör på så sätt både ett hinder        

för nya konkurrenter att etablera sig och en        

börda för befintliga spelare då arbetet med       

regelefterlevnad är kostsamt och påverkar     

lönsamheten negativt.  

 

Kanske är utmaningarna associerade med     

digitaliseringens förändring av banksektorn    

och de ökade regulativa kraven extra tydliga       

för svenska sparbanker som bygger sin      

verksamhet på en stark lokal förankring och       

fysisk närhet till sina kunder, och vars       

skalfördelar för att klara ökade     

overheadkostnader är mindre än för     

storbankerna. 

 

För att hjälpa denna typ av lokala banker har         

författarna till denna artikel, i en rapport med        

samma namn, tagit fram ett konceptuellt      

ramverk för hur en lokal bank, utifrån rådande        

förutsättningar, kan öka sin kundlönsamhet     

genom differentierade och riktade    

digitaliseringsinitiativ. En Sammanfattande   

bild av det framtagna ramverket presenteras      

nedan, följt av en kortare beskrivning av       

ramverkets ingående delar. 

 

 

 

 

 



Huvuddel 1: Identifiering av 

kundmålgrupper med outnyttjad 

lönsamhetspotential 

Identifiering av kundmålgrupper med potential     

för ökad lönsamhet genom segmentering av      

den studerade kundbasen och    

kundlönsamhetsanalys. Huvuddel 1 och 2 av      

ramverket genomförs iterativt. 

 

Huvuddel 2: Identifiering av relevanta och 

anpassade digitaliseringsinitiativ 

Identifiering av digitaliseringsinitiativ som är     

relevanta och anpassade till den studerade      

banken genom trendspaning med fokus på      

digitalisering inom bank- och finanssektorn,     

personal- och expertintervjuer samt    

applicering av “filter” bestående av den      

studerade bankens förutsättningar. Huvuddel 1     

och 2 av ramverket genomförs iterativt. 

 

Huvuddel 3: Matchning av 

kundmålgrupper och digitaliseringsinitiativ 

Matchning av framtagna digitaliseringsinitiativ    

och kundmålgrupper för att maximera     

initiativens effekt. Matchningen sker antingen     

intuitivt eller genom analys av     

digitaliseringsinitiativens möjliga påverkan   

och önskad förändring hos kundmålgrupper. 

 

Huvuddel 4: Utvärdering av utvalda 

digitaliseringsinitiativ 

Identifiering av de digitaliseringsinitiativ som     

är värda att implementera för den studerade       

banken genom utvärdering av initiativen med      

hjälp av Påverkan/Insats-analys.   

Genom att applicera det framtagna ramverket      

på en svensk sparbank har ett antal olika så         

kallade digitaliseringsinitiativ genererats med    

huvudsyftet att öka kundlönsamheten i hela      

eller delar av bankens kundbas. Dessa initiativ       

har medfört insikten att en lokal bank som har         

en stor konkurrensfördel i sin kundnärhet bör       

använda digitalisering för att öka kvalitén i det        

personliga mötet - inte ersätta det. Detta då        

den studerade bankens kunder fortsatt     

värdesätter det personliga mötet högt. Att      

fullständigt digitalisera kundkontakten är    

således inte rätt väg att gå då detta skulle         

medföra att relevansen av den lokala      

anknytningen försvinner eller åtminstone    

försvagas, vilket talar för den lokala      

sparbankens roll även i en högt digitaliserad       

värld.  

 

Vidare har appliceringen av ramverket på den       

studerade banken genererat flera    

digitaliseringsinitiativ som kan ses som     

“digitala grundstenar”. Dessa är nödvändiga     

för att mer avancerade digitaliseringsinitiativ     

skall vara relevanta för en tillräckligt stor del        

av kundbasen. Resultatet av ramverkets     

applicering kan därför fungera som en      

påminnelse om att digitaliseringsarbete inte     

alltid handlar om att utveckla nya och       

innovativa digitala lösningar, utan att en stor       

potential finns i att öka digitaliseringsgraden      

hos kunder som ännu inte har någon aktiv        

digital relation med banken. 


