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Titel: Bankerna i en ny miljö - Den teknologiska utvecklingens påverkan på 
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Handledare: Sikander Khan 

Nyckelord:  Marknadsföring, relationsmarknadsföring, 

transaktionsmarknadsföring, kundkontakt, kundlojalitet, 

kundnöjdhet, banker 

Frågeställning: Har och i så fall hur har bankernas marknadsföring mot privatkunden 

förändrats med tanke på den tekniska förändringen som har skett på 

den svenska bankmarknaden? 

Har och i så fall hur har bankernas syn på kundrelationer och 

kundlojalitet förändrats med avseende på den tekniska förändringen 

som har skett på den svenska bankmarknaden? 

Syfte: Syftet är att skapa en bild över hur bankerna använder sin 

marknadsföring mot privatkunder, samt att hur det har förändrats 

med tanke på den tekniska förändringen på den svenska 

bankmarknaden. 

Metod: Denna studie är uppbyggd av en deduktiv forskningsansats då 

författarna har gjort en förstudie för att få en förståelse av den svenska 

bankmarknaden. Studien har inslag av en kvantitativ metod, men 

huvudfokus ligger i en kvalitativ metod. Primärdata insamlades genom 

intervjuer med anställda och chefer på Handelsbanken och Nordea. 

Slutsats: De svenska storbankerna bedriver en relationsmarknadsföring med i 

vissa fall inslag av transaktionsmarknadsföring.  

Efter den tekniska utvecklingen har svenska storbankerna gått från att 

bedriva någon form av transaktionsmarknadsföring till att nu bedriva 

en relationsmarknadsföring.  
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Title: The banks in a new environment - the technological developments’ 

impact on the marketing of banks in Sweden 

Tutor: Sikander Khan 

Keywords: Marketing, relationship marketing, transaction marketing, customer 

contact, customer satisfaction, customer loyalty, banks 

Research Question: Has the marketing on the banking market towards private costumers 

in Sweden changed, and if so how, depending on the technological 

development?  

 Has the view on customer relationships and customer loyalty changed 

on the banking market in Sweden, depending on the technological 

development and if so, how has it changed? 

Purpose: The aim of this study is to understand banks marketing efforts towards 

the private costumer and how it has changed on the banking market 

in Sweden depending on the technological development. 

Method:  This is a study with a deductive approach based on a feasibility study 

of the situation on the banking market in Sweden. The study is mainly 

based on a qualitative approach but has also element from a 

quantitative approach. The primary data were collected through 

interviews with personal at Handelsbanken and Nordea. 

Conclusion:  The major Swedish banks’ marketing is relationship marketing that in 

some case has elements of transaction marketing. 

Depending on the technological developments the marketing on the 

banking market in Sweden has gone from transaction marketing to 

relationship marketing. 
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Förord 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka våra respondenter på Handelsbanken och Nordea i Västerås 

för att de gav oss den information som behövdes för att genomföra denna Magisteruppsats i 

företagsekonomi.  

Vi vill också tacka vår handledare Sikander Khan som har väglett oss under studien gång. Ett 

tack ska även riktas till våra opponenter för att de gav oss förbättringsförslag och konstruktiv 

kritik under uppsatsens gång. 

 

Mälardalens Högskola, Eskilstuna Västerås den 2 juni 2014 

 

Alexander Ivsjö Robin Saha 
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1 Inledning 

Kapitlet börjar med introduktion av problemet och bankmarknaden som sedan mynnar ut i 

studiens frågeställningar och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Bankerna i Sverige har stor betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd, eftersom bankerna 

utgör en betydande del för den svenska ekonomin. Sparande, finansiering, riskhantering är 

viktiga instrument som bankerna tillhandahåller och därför är betydelsen av banker stor för 

den svenska produktionen och sysselsättningen. Banker ger lån och kan erbjuda ett sparande 

vilket är en viktig faktor för att samhället ska kunna utvecklas. (Svenska bankföreningen, 2014) 

Bankmarknaden i Sverige har genomgått en förändring, där betydelsen av ett fysiskt 

bankkontor har minskat för kunderna, då många tjänster som bankerna har kan utföras genom 

andra kanaler (Svenska bankföreningen, 2013) och kunderna kan numera utföra sina 

vardagsärenden på internet (Kontorschef, Handelsbanken 1).  

Gummesson (2002) förutspådde att internetsutveckling skulle skapa nätverksstrukturer där 

information kunde skickas och tas emot. Genom utvecklingen skulle det vara möjligt att skapa 

nya former av relationer och interaktioner (Gummesson, 2002). Den förutspådda 

förändringen har ägt rum och ämnet har studerats av flertalet forskare. Laukkanen & Pasanen 

(2008) och Yoon & Barker Steege (2013) beskriver att utvecklingen har lett till att bankerna 

tillhandahåller utvecklade tjänster och kanaler för att skicka och ta emot information. 

Internetbank och mobiltelefoner är tjänster och kanaler som skapar möjligheten till 

interaktion mellan banken och kunden (Laukkanen & Pasanen, 2008) Pomirleanu, 

Schibrowsky, Peltier & Nill, (2013) menar att internet har utvecklats till en global 

kommunikationskanal för kunder och företag. Utvecklingen har lett till att kunden och banken 

kontinuerligt har möjlighet till kommunikation via de tekniska tjänsterna (Yoon & Barker 

Steege, 2013). På bankmarknaden är skapandet av ny teknik en viktig aspekt som bankerna 

måste ta hänsyn till (Mahdi & Dawson, 2007). Mahdi och Dawson (2007) framhäver vikten av 

att ha goda kunskaper för att lyckas med IT-satsningar. Muligan och Gordon (2002) menar att 

betydelsen av banker har ökat och marknaden har efterfrågat tekniska utveckling och 

internetbaserade lösningarna. Fördelen med tekniska tjänster inom finansmarknaden är att 

de sänker kostnaderna och ökar tillgången till banktjänster (Shahrokhi, 2008). En ökande del 

av kundernas bankärenden utförs idag via internet, telefon och uttagsautomater och vikten 

av ett fysiskt kontor för kunden är beroende på vilken banktjänst som berörs. Om kunden ska 

ansöka om ett bolån kan det vara fördel att gå in på ett bankkontor. Betydelsen av ett fysiskt 

kontor är inom vissa banktjänster förhållandevis hög medan inom andra är den relativt låg. 

(ECON, 2007) 

En betydande förändring som har skett på bankmarknaden är att kundkontakten har skiftat 

form. Kunderna använder idag den tekniska utvecklingen för att genomföra sina vardagliga 
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bankärenden. (Kontorschef, handelsbanken 1; Kontorschef, Nordea) Kunderna på den svenska 

bankmarknaden har genom den tekniska utvecklingen en större kunskap om sitt 

bankengagemang (Rådgivare, Handelsbanken). 

 

Figur 1: Privatpersoner med Internetbankbetalning i Sverige 

Källa: Sakkunnig, Svenska bankföreningen, 4 april 2014. 

Från år 2004 till år 2013 har antal privata kunder med internetbanksbetalning ökat med drygt 

3,4 miljoner användare. Denna ökning är en indikation på den ökande användningen av den 

elektroniska betalningsplattformen istället för den fysiska betalningsplattformen.  

År 2013 använde 6 521 476 privatkunder Internetbanksbetalning, något som måste tas i 

åtanke är att en person kan vara privatkund hos flera olika banker. Men trots detta kan denna 

statistik ses som en tydlig indikation på den pågående trenden. 

1.2 Problemformulering 

Den svenska bankmarknaden är under förändring, då kundernas kontakt med bankerna har 

förändrats. Den förändrade kontakten med kunden ställer nya krav och utmaningar på 

bankernas agerande. För att kunna fortsätta med att uppnå kundrelationer och lojalitet måste 

banker anpassa sig till den rådande situationen. 

Kunder och intressenter ställer krav på hur banker ska agera och utvecklas, detta gör att 

banker måste förändras allt eftersom. Kraven från kunder och intressenter ställer även krav 

på hur organisationer ska marknadsföra tjänster för de ska nå ut till slutanvändaren. Eftersom 

den teknologiska utvecklingen går framåt är det av största vikt att banker också tillämpar den 

teknik som utvecklas, för att lyckas behålla sina kunder. Hur påverkar det bankernas 

agerande? Den tekniska utvecklingen har skapat nya behov på marknaden genom exempelvis 

införandet av internetbank och andra tekniska lösning, genom detta är det intressant att 

undersöka om bankernas marknadsföring har förändrats samt att kunna se om bankerna har 

följt med i utvecklingen på marknaden.   
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De förändringar som ska undersökas är den del av marknadsföringen som gäller den direkta 

kontakten med kunden, med tanke på den tekniska utvecklingen. Konsekvenserna av 

teknologin ska undersökas på kundrelationer och kundlojalitet där den teknologiska banken 

har minskade fysiska möten. Har bankens syn på kundrelationer och kundlojalitet förändrats 

i och med den utveckling som skett på bankmarknaden? 

1.3 Frågeställning 

 Har och i så fall hur har bankernas marknadsföring mot privatkunden förändrats med 

tanke på den tekniska förändringen som har skett på den svenska bankmarknaden? 

 Har och i så fall hur har bankernas syn på kundrelationer och kundlojalitet förändrats 

med avseende på den tekniska förändringen som har skett på den svenska 

bankmarknaden? 

1.4 Syfte 

Syftet är att skapa en bild över hur bankerna använder sin marknadsföring mot privatkunder, 

samt att undersöka hur det har förändrats med tanke på den tekniska förändringen på den 

svenska bankmarknaden. 

1.5 Avgränsning 

Studien behandlar två svenska storbankers lokalnivå i Västerås. Information i denna studie är 

därför tillämpbar för de svenska storbankernas lokalkontor. Förändringarna för bankernas 

marknadsföring är avgränsat till de förändringar som har en direkt teknologisk anknytning. 

Denna studie berör bankens marknadsföring som sker på privatmarknaden. Förändringar 

inom transaktionskostnader och hur det påverkat bankernas marknadsföring berörs inte i 

studien.  

1.6 Disposition 

Kapitel 1 Inledning: Kapitel 1 är uppsatsens inledningskapitel där bakgrund, 

problemformulering, frågeställning, syfte och avgränsning presenteras. 

Kapitel 2 Litteraturstudie: Under litteraturstudieavsnittet kommer studiens teorier belysas. 

Teorierna baseras på vetenskapliga artiklar och litteratur. Begreppet marknadsföring kommer 

introduceras samt teorier om marknaden, vad som har förändrats på marknaden, 

kundkontakt och vad som har förändrats i kundkontakten. 

Kapitel 3 Metod: I detta kapitel behandlas metoden, hur uppsatsen är uppbyggd och vilka 

metoder och tillvägagångsätt som har använts. Här diskuteras även käll- och metodkritik. 

Kapitel 4 Empiri: I detta kapitel kommer empirin att presenteras. Detta kommer att baseras 

på primärdata i form av intervjuer med respondenter. De två bankerna som presenteras är 

Handelsbanken och Nordea. 

Kapitel 5 Analys och diskussion: Här kommer uppsatsens empiri och teorier diskuteras och 

analyseras. 
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Kapitel 6 Slutsatser: I det avslutande kapitlet kommer slutsatser och förslag till framtida 

forskning presenteras.  
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2 Litteraturstudie 

Kapitlet belyser studiens valda teorier som beskriver marknadsförändringar, 

marknadsföringsteorier, kundkontakt och kundrelationer. Teorierna utgjorde grunden för 

insamlingen av studiens empiriska innehåll. Litteraturstudiens innehåll analyseras och 

diskuteras mot empiriska innehållet i kapitel 6.   

2.1 Förändring på marknaden 

Den kraft som troligtvis har den största inverkan på marknadens utveckling och framtid är den 

tekniska utvecklingen (Kotler & Armstrong, 2010, s.107). Tekniska utvecklingar skiftar och 

driver på förändringar på marknaden snabbare än någonsin (Gummesson, 2002). Utveckling 

skapar nya möjligheter i form av nya produkter för företagen. Förändringen sker kontinuerligt 

och i hög hastighet, vilket leder till att tidigare teknologi ersätts av den nya. Företag som inte 

är uppmärksamma på marknadens utveckling kommer upptäcka att deras produkter tillslut 

har föråldras. Företagen kommer även missa de nya produkterna och möjligheterna på 

marknaden, och deras affärsverksamhet kommer att minska. (Kotler & Armstrong, 2010, 

s.107) 

2.2 Marknadsföring 

Marknadsföring är när företag skapar värden för kunden och bygger en stark kundrelation för 

att få ett värde från kunden i utbyte (Kotler & Armstrong, 2010, s.29). Det övergripande målet 

för marknadsföring är att attrahera nya kunder och att behålla och vårda sina nuvarande 

kunder. Nya kunder attraheras genom att erbjuda ett överlägset värde och befintliga kunder 

vårdas genom att leverera ett värde som är tillfredställande. Hur marknadsföringens syfte ska 

uppfattas, har genomgått en utveckling från att ha ett syfte som kan beskrivas som ”telling 

and selling” till ett syfte om att tillfredsställa kundens behov (Kotler & Armstrong, 2010, s.28). 

2.2.1 Transaktionsmarknadsföring 

Den traditionella marknadsföringen är baserad på ett transaktionsperspektiv, 

transaktionsmarknadsföring är en form av process för skapandet av värde för kunden 

(Grönroos, 2007, s.26-27). Inom transaktionsmarknadsföringen ligger fokus på den enskilda 

transaktionen där kunderna bearbetas som en massa på marknaden (Grönroos, 1991; 

Coviello, Brodie & Munro, 1997). Marknadsföringen är inriktad på att underlätta och 

möjliggöra den enskilda transaktionen, där företagets levererade värde byts mot kundens 

värde (Grönroos, 1996, s.15-18). Inom transaktionsmarknadsföring är det vanligt att företagen 

gör något till kunden men inte något för kunden. Det gör att företagens första punkt är att 

övertyga kunden att genomföra en transaktion som marknadsföraren vill. (Grönroos, 2007, 

s.28) Målet med att kunden ska genomföra enskilda köp, har både influerat marknadsföringen 

för nya och redan befintliga kunder. Detta har lett till att marknadsföringsdisciplinen ägnat 

minimal koncentration och fokus på att hantera redan befintliga kunder. (Grönroos, 1996, s.9-

11) Transaktionerna mellan kunden och säljaren kan fortsätta över tid, men enstaka 

transaktioner behandlas isolerat. Det finns ett distinkt avstånd mellan säljare och köpare, där 

kontakten endast kan klassas som opersonlig och parterna hålls på en armslängds avstånd 
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från varandra. Under transaktionen är det köparen som anses vara den passiva och säljaren 

ses som aktiv i både handling och kommunikation. (Coviello et al., 1997) Genom isolerat fokus 

på transaktionen kan disciplinen ses som kortsiktig (Coviello et al., 1997) och har sakna tanke 

på att skapa relationer som i sin tur leder till nya transaktionstillfällen (Grönroos, 1991).  

Centrala marknadsföringsaktiviteterna inom transaktionsmarknadsföring är aktiviteter 

relaterade till marknadsmixen (4 p:na) (Walsh, Gilmore & Carson, 2004; Grönroos, 1995). 

Aktiviteterna är direkt relaterade till de fyra p:na, pris, plats, produkt och påverkan. Exempel 

på centrala marknadsföringsaktiviteter är reklamkampanjer och priserbjudanden till kunden. 

(Grönroos, 1995) 

2.2.2 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring innebär att skapa nya relationer, behålla samt att förbättra dem. 

(Mattsson, 1997; Miquel-Romero, Caplliure-Giner & Adame-Sánchez, 2014) Begreppet går ut 

på att skapa och upprätthålla framgångsrika relationer (Morgan & Hunt, 1994) och fokus ligger 

på kundretention och kundåtagande (Sheth & Parvatiyar, 2002). 

Tre centrala aspekter kan knytas till relationsmarknadsföring. Den första är individuell relation 

mellan säljare och köpare, vilket betyder att en relation ska vara på en individbaserad nivå, 

och inte på en kollektiv nivå. Den andra aspekten är att fokus ska ligga på den interaktiva 

processen snarare än transaktionsutbytet. Sista aspekten innebär att en relation ska skapa 

mervärde åt båda parter och ett ömsesidigt beroende skapas. (Sheth & Parvatiyar, 2002)  

En relation mellan två parter kommer även att skapa nya möjligheter för parterna och båda 

parter gynnas av att ha relationen (Berry, 1995). Enligt Grönroos (2002) kräver det ett samspel 

med båda parterna för att relationen ska vara bestående. Inom relationsmarknadsföring är 

värdeskapandet ett centralt begrepp, då värdet av relationen värdesätts. Samtidigt är det 

centralt att skapa ett ömsesidigt beroende inom relationsmarknadsföringen, vilket menar att 

båda parterna är beroende av varandra och om en part avslutar relationen kommer den andra 

parten vara tvungen att avsluta relationen. (Grönroos, 2002)  

Relationer består av möten och det ska minst vara ett möte för att skapa en relation. Under 

mötet utbyts kunskap, känslor och handlingar för att båda parterna ska förstå varandra, dock 

måste båda parterna vara delaktiga under mötet för att en dialog mellan parterna ska 

uppkomma, vilket kommer leda till att en relation skapas och utvecklas. Ett kundmöte är alltid 

beroende av kunden. Kunden bestämmer om mötet ska bli av och hur ofta kunden vill delta 

på ett möte och den styrandeparten i mötet är kunden. (Storbacka & Lehtinen, 2000, s.57) 

Det är även viktigt att båda parterna i en relation kan nå sina mål samt dra nytta av relationen, 

eftersom nyttan styr om relationen blir beständig.  Om det finns andra möjligheter än den 

relation parterna befinner sig just för tillfället för att nå målen, kommer parterna att avsluta 

relationen med varandra för att hitta nya möjligheter. (Storbacka & Lehtinen, 2000, s.69) 
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2.3 Förändring Marknadsföring 

Bankernas utveckling inom marknadsföring har gått från att under 1970-talet fokusera på 

försäljningsaktiviteter till att fokusera på att ha en marknadsföring som stödjer en långsiktig 

relation med kunden (Echeverri & Edvardsson, 2012, s.40-41). Företagen på 

tjänstemarknaderna tillämpar i nuläget, i allt mer utsträckning relationsmarknadsföring 

(Echeverri & Edvardsson, 2012, s.42). 

Vid förändringar inom ekonomi, marknaden och näringslivet ställer det höga krav på 

nytänkande inom marknadsföring och management (Gummesson, 2002). När ett företag inom 

finansbranschen behöver hantera en dynamisk marknad, behöver organisationen vara mer 

flexibel för att det ska vara möjligt för företaget att reagera på marknadsförändringar och 

anpassa deras marknadsföring. Förutom att vara flexibla behöver även organisationen vara 

lyhörd för framväxande förändringar och lära sig att förutse och anamma betydande tekniska 

och kundförändringar på marknaden. Företagets förmåga att lära och utveckla organisationen 

efter förändringarna på finansmarknaden är avgörande för organisationens framtid. För att 

företaget ska uppnå de interna förändringarna bör en god inlärningsmiljö upprättas, där de 

anställda uppmuntras och har möjligheten till utbildning och utveckling. (Blazevic & Lievens, 

2004) 

2.4 Kundkontakt och kundrelationer 

Tjänstemötet mellan kunden och företaget kan både bestå av ett personmöte eller ett möte 

med företagets tekniska tjänster som de erbjuder. På bankmarknaden är personmötet, när 

kunden kommer in på bankkontoret och mötet med tekniska tjänsterna är exempelvis vid en 

uttagsautomat. (Echeverri & Edvardsson, 2012, s.188-190) Kontakten med kunden inom 

transaktionsperspektivet går vanligtvis ut på att företaget genomför en transaktion till kunden 

och inte ser transaktionen som något som är för kunden (Grönroos, 2007, s.28). 

Inom transaktionsmarknadsföring är mötet mellan kunden och säljaren begränsat till 

bestämda transaktionen och innehållet av personlig kontakt är låg. Inom transaktionskontakt 

är ena parten den aktiva och andra parten passiv. Aktiva parten är företaget, vilket benämns 

som den säljande parten och den passiva parten är kunden som är den köpande parten. 

(Coviello et al., 1997) 

Under en relationskontakt ska båda parterna vara aktiva och genom det skapas en dialog. 

Både köparen och säljaren måste under kontakten vara aktiva i både känslor och handling. 

(Storbacka & Lehtinen, 2000, s.57) Anpassning är inom relationsmarknadsföring centralt, då 

kontakten med kunden ska vara baserad på individen (Sheth & Parvatiyar, 2002). 

Kundnöjdhet och kundlojalitet är två starkt relaterade begrepp, men ska trots det inte 

förväxlas. På bankmarknaden utgör kundnöjdhet en god grund för att lojalitet ska skapas. 

Kundnöjdhet garanterar inte att kunden blir lojal mot banken, då även nöjda kunder väljer att 

byta bank. (Leverin & Liljander, 2006) Kundlojalitet kan definieras som att kunden gör ett 
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åtagande till att vara trogen och att genomföra konsekventa återköp av en viss tjänst, trots 

att det finns incitament för kunden att ändra sitt beteende. (Oliver, 1999)  

För att skapa och bibehålla kundrelationer bör ett högt kundvärde och kundtillfredsställande 

skapas (Kotler & Armstrong, 2010 s.37; Kotler & Armstrong, 2008 s.7).  Tillfredsställda kunder 

är mer troliga att bli lojala kunder och anlitar företaget för en stor del av deras behov (Kotler 

& Armstrong, 2010, s.37). Nöjda och lojala kunder kan hjälpa till att sprida en positiv bild av 

företaget, genom att berätta om sin nöjdhet för personer i kundens närhet (Kotler & 

Armstrong, 2008, s.20). Att ha hög kundnöjdhet kan vara till fördel för kunden och banken, då 

relationerna stärks och kunden kan då bli mer lojal mot företaget. En trend är att lojala kunder 

kommer allt oftare spendera mer pengar i företaget. (Lam, Cheung & Lau, 2013)  

Kundnöjdhet handlar mycket om att förstå kunden och genom det kommer kunden bli nöjd. 

Det är således viktigt att kunden har ett förtroende för den andra parten för att kunden ska 

bli nöjd. (Grönroos, 2002, s.50)  

För att få ökad kundlojalitet och bibehållen kundrelation är det även viktigt att ha en god 

relation till kunden (Storbacka & Lehtinen, 2000, s.69). Storbacka och Lehtinen (2000, s.69) 

menar därför att det är centralt att kunden får ett förtroende och säljaren ger ett trovärdigt 

intryck för att få en ökad kundnöjdhet och vilket kommer i sin tur leda till kundlojalitet och 

bättre kundrelationer. Kunder efterfrågar även att bli bekräftad av organisationer och även 

det kommer att leda till att kunden får en starkare relation till organisationen (Khalaf, Rasli & 

Ratyan, 2013).  

Det viktigaste med att bevara kundkontakten är att säljaren kan lyssna och ge råd på kundens 

villkor, vilket kommer att öka kundnöjdheten och kunden kommer att bli mer lojal mot parten. 

Samtidigt är det av stor vikt att båda parter är nöjda med relationen för att relationen ska 

lyckas vara kvar, det vill säga ett ömsesidigt beroende skapas. (Storbacka & Lehtinen, 2000, 

s.69)  

2.5 Förändring i kundkontakt 

Hanteringen av tjänsteutvecklingen och använda de inom sin egen verksamhet är ett 

betydande konkurrensmedel inom många tjänstebranscher (Menor, Tatikonda & Sampson, 

2002). Det noterades redan på 1990-talet att serviceföretag som var teknologiskt bevandrade 

och anammade den nya tekniken, även var de som blev framgångsrika. (Menor & Roth, 2007). 

Traditionellt har kontakten med kunden varit begränsad till transaktionen och kontakten med 

kunden har avslutats vid slutförandet av transaktionen. Genom att värdeskapandet i större 

utsträckning samspelar med kunden under kontakten, fördjupas även kontakten och 

relationen. Kunden har utvecklats till att vara en viktig medproducent på tjänstemarknaden. 

(Wikström, Normann, Anell, Ekwall, Forslin & Skärvad, 1994, s.71)  
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3 Metod 

Kapitlet presenterar tillvägagångssättet för utförandet av denna studie. Studien utfördes på 

två banker, Handelsbanken och Nordea. Forskningsansatsen för studien är deduktiv. 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer hos de valda bankerna och 

litteraturstudiens innehåll har baserats på vetenskapliga artiklar och litteratur. 

3.1 Studieobjekt 

Svenska bankmarknaden har genomgått olika förändringar och därför ansågs det vara 

intressant att undersöka vilka konsekvenser det fått på bankernas marknadsföring. Första 

steget i valet av respondenter för en studie är att bestämma vilka respondenter som skulle 

vara lämpliga för den specifika studien (Jacobsen 2002, s.197). För att studiens syfte skulle 

uppfyllas ansågs att banker med en lång erfarenhet på bankmarknaden och av kunder, som 

de mest lämpade studieobjekten. Den sammanfattande bilden av svenska bankmarknaden är 

att det finns fyra aktörer som har en starkare ställning gentemot de övriga aktörerna på 

marknaden (ECON 2007). De fyra aktörerna är Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank 

(ECON, 2007). De fyra banker utgjorde studieobjekten som ansågs kunna förmedla 

information med hög tillförlitlighet och kvalitet om valda problemet. Svenska storbankerna 

uppfyllde också kriterierna om att inneha en lång erfarenhet på bankmarknaden och av 

kunder. 

Valet av Handelsbanken som respondent för studien grundades även på att de fortfarande har 

kvar sin kontanthantering på alla sina kontor, vilket inte är fallet för andra svenska 

storbankerna. Med tanke på det kunde Handelsbanken skiljas från andra svenska 

storbankerna, vilket gjorde att deras deltagande i studien var motiverat. Det andra 

studieobjektet som valdes var Nordea. Valet av Nordea grundades på att de är den största 

finanskoncernen i norra Europa och har varit verksamma på svenska bankmarknaden sedan 

1820. Nordea utmärkte sig därför gentemot andra svenska storbankerna. 

Det val av respondenter som gjordes för studien klassas som ett strategiskt urval. Där 

utgångspunkten baserades på ett antal variabler som behövs uppfyllas av önskade 

respondenter. I ett strategiskt urval väljs respondenter ut efter olika kriterier för att de ska 

kunna ge de svar av den karaktär som efterfrågas (Jacobsen 2002, s.352; Trost, 2005, s. 117-

118). Bankernas lokalnivå valdes som studieobjekt eftersom det är där den fysiska kontakten 

med kunden äger rum och lokalnivån representerar även det fysiska kontoret som har en 

central del i förändringen på marknaden. 

Kontakten med studieobjekten inleddes genom kommunikation via mail till respektive 

kontorschef på Handelsbankens och Nordeas lokalkontor. Efter en positiv respons på den 

inledande kontakten där kontorscheferna gav access till intervjuer på lokalkontoret, 

fördjupades kontakten och respondenter valdes i samråd med kontorschefen ut inför 

intervjuerna. När valet av respondenterna för intervjuerna var klart, bestämdes även datum 

för utförandet av intervjuerna på lokalkontoret. 
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3.2 Undersökningstyp 

Studiens inledningsfas bestod av att samla in information och statistik om bankmarknaden, 

för att få en bild över hur marknaden såg ut och hur den utvecklats. Informationen om 

bankmarknadens utveckling avgränsades till en period på fem till tio år, detta grundades på 

att tidsperioden skulle vara greppbar och möjlig att beskriva och förklara under studiens 

omfång. Längden på tidsperioden grundades även på att bankernas anställda skulle kunna ta 

ställning till den presenterade informationen och de ställda frågorna.  

Informationen från förstudien låg sedan till grund för studiens teorier, som i sin tur utgjorde 

grunden för de ämnen och frågor som berördes under intervjuerna med respondenterna.  

Genom att genomföra förstudien får studien en högre tillförlitlighet. Teorierna i studien är 

grundade i den verklighet som ska undersökas. Teorin är verklighetsförankrad vilket leder till 

att frågorna under intervjuerna är baserade på det undersökta problemet. Studiens 

undersökningstyp kan beskrivas som deduktiv. Deduktiv ansats innebär att forskaren innan 

insamlingen av empirin, har skaffat sig en uppfattning av verkligheten (Jacobsen, 2002 s.34-

35). Uppfattningen av verkligheten kan baseras på tidigare empiriska upptäckter och tidigare 

teorier (Jacobsen, 2002 s.34-35). 

3.3 Angreppssätt 

Studier kan bygga på både en kvalitativ och kvantitativ studie som beskriver hur uppsatsen 

ska bearbeta och tolka framkommen data (Andersen, 1998, s. 24). Kvalitativa studier baseras 

på intervjuer och observationer. Intervjuer och observationer kan leda till en djupare 

förståelse för det specifika problemet. (Björklund & Paulsson, 2012, s. 65) En kvantitativ studie 

syftar till att studera data som kan mätas och värderas numeriskt (Björklund & Paulsson, 2012, 

s. 65; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s 87). Data kan bestå i form av talmässiga eller 

mängdbestämda värden, vilket innebär att det består av numeriska tal (Andersen, 1998, s. 24; 

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 87).  

Studiens är en kvalitativ studie som har inslag av kvantitativ studie. Data i kvalitativa studien 

har insamlats genom intervjuer med bankerna. Informationen som framkom under 

intervjuerna ligger till grund för studiens empiri. Den kvalitativa delens syfte var att skapa en 

bild över bankernas marknadsföring och deras syn på kundrelationer och erhålla en 

uppfattning om hur den har förändrats med tanke på tekniska utvecklingen. Den mest 

lämpade metoden för att insamla innehållsrik information om detta problem var att göra 

personliga intervjuer på bankerna och därför valdes en kvalitativ metod för studien. 

Inslagen av kvantitativ studie består av statistik om förändringen på den svenska 

bankmarknaden. Statistiken består av förändringen i antal internetbanksbetalning och antal 

fysiska bankkontor. Statistiken som insamlades presenteras i inledningen och empirin. Syftet 

med den kvantitativa delen i uppsatsen var att införskaffa en övergripande bild över hur 

bankmarknaden i Sverige har förändrats i tid.  Genom statistiken presenteras en mer objektiv 

bild över förändringen då den inte är påverkad av någon enskild persons åsikt. Studiens 
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statistiska data är av den formen att den är enkel att kontrollera, då den enkelt kan inhämtas 

ännu en gång från samma källa och skiftar inte i innehåll beroende på insamlare. 

3.4 Datainsamling 

Insamlad data till en studie kan variera i karaktär men de finns två huvudkategorier för data 

som användes i studien, vilka är primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som är 

insamlad för ett specifikt ändamål och som är insamlad för första gången (Jacobsen 2002, 

s.152). Data kan samlas in via observationer, intervjuer och frågeformulär (Jacobsen 2002, 

s.152). Sekundärdata är information som inte är hämtad från primärkällan och informationen 

är insamlad av någon annan. Sekundärdata är därför oftast insamlad för ett annat syfte och 

vid ett annat tillfälle. (Jacobsen 2002, s.153) 

Studies primärdata är insamlad via personliga intervjuer på valda banker. Intervjuerna ägdes 

rum på bankernas lokalkontor i Västerås. På bankernas lokalkontor valdes anställda med olika 

arbetsuppgifter ut som respondenter. På studieobjektet Handelsbanken intervjuades två 

respondenter, kontorschefen och en rådgivare. På det andra studieobjektet Nordea 

intervjuades tre respondenter i form av en kontorschef, servicetjänstchef och en rådgivare. 

Alla studiens respondenter innehar en gedigen erfarenhet från både sin egen bank och den 

svenska bankmarknaden. För att införskaffa adderade informationen till redan befintliga 

empirin, genomfördes en enklare mailintervju med Handelsbankens kontorschef. De 

kompletterande frågorna var mer riktade och därför kan frågorna betraktas som 

strukturerade. Den kompletterande intervjuns syfte var att få fram specifik information som 

komplement till tidigare frågor som hade ställts.  

Valet av respondenter grundades på att framkomna primärdata skulle bidra till en helhetsbild 

över det belysta problemet. Där kontorschefen har en större helhetskunskap om hela 

verksamheten och där resterande av respondenterna i större utsträckning har en daglig 

kontakt med privata kunder. 

Syftet med insamlad primärdata var att den skulle presentera en bild över hur bankerna 

marknadsför sig vid direktkontakt med kunden och hur det har förändrats med tanke på 

tekniska utvecklingen på marknaden. För att informationen från intervjuerna med bankerna 

skulle vara av hög kvalité och återspegla respondenternas egna åsikter genomfördes 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju är när forskaren har bestämda 

ämnesområden som ska behandlas under intervjun, men låter frågornas ordning och 

formulering påverkas av respondentens svar och reaktion (Björklund & Paulsson 2012, s.70). 

Fördelarna med intervjuformen är att de ger möjligheten till att införskaffa djupgående svar 

och att kunna anpassa frågorna efter respondenter och respondentens svar (Björklund & 

Paulsson 2012, s.72). Effekten av att använda semistrukturerade intervjuer gav en önskad 

effekt och respondenterna fick möjligheten att svara utförligt och fritt under hela intervjuns 

gång. Följdfrågor och utvecklingar av vissa åsikter genomfördes kontinuerligt under intervjun.  
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Studiens sekundärdata har skiftad karaktär och präglats av olika insamlingsmål. En del av data 

bestod av statistik från Svenska bankföreningen, statistiken presenterade utvecklingen på 

svenska bankmarknaden i form av förändringar i antal kontor och internetbanksbetalningar 

under en period på tio år. Genom rapporter från Svenska bankföreningen och ECON samlades 

kompletterande information in om marknaden, data var i skriftlig form och gav därför mer 

generell information om förändringen. Syftet med insamlingen av sekundärdata från ECON 

och Svenska bankföreningen var att skapa en bild över den rådande situationen på 

marknaden. När studieobjekten för studien presenterades användes både primärdata och 

sekundärdata. Primärdata som bestod av lokalkontorens åsikter om banken som samlades in 

under intervjuerna med respondenterna på bankerna och sekundärdata hämtad från 

bankernas hemsidor. 

3.4.1 Litteraturundersökning 

Studiens teoretiska innehåll är insamlat via vetenskapliga artiklar och litteratur som berör 

ämnena marknadsföring och kundkontakt. Valet av teorierna baserades på att innehållet 

skulle skapa en grunden för intervjufrågorna. Vetenskapliga artiklar och tidigare publicerade 

teorier insamlades genom de vetenskapliga databaserna Discovery Service for Mälardalen 

University och Google Scholar. Sökorden som användes för sökningen var marknadsföring, 

relationsmarknadsföring, transaktionsmarknadsföring, kundkontakt, kundlojalitet, 

kundnöjdhet och banker. Sökningarna i databaserna skedde genom den engelska 

översättningen av sökorden och genom kombinationer av dem. 

3.5 Operationalisering 

Operationalisering innebär att teoretiska begrepp översätts till att mäta empiri (Andersen, 

1998). I denna uppsats har frågor ställts utifrån teorier som uppsatsen har behandlat. 

Frågorna är ställda utifrån följande teorier: 

 Förändring på marknaden 

 Marknadsföringsteorier 

 Förändringen inom marknadsföring 

 Kundkontakt och kundrelationer 

 Förändringen i kundrelationerna 

 

Under intervjuerna ställdes först allmänna frågor som gav en övergripande bild över bankerna, 

kort historia om banken samt gav det en bild över vad respondenten hade för tjänst. Frågor 

skapade grunden för presentation av företaget. Frågor är följande: 

 Beskriv Handelsbanken i korthet.  

 Beskriv dina arbetsuppgifter 

Till teorierna om vad som har förändrats i bankmarknaden har följande frågor ställts: 

 Vad har förändrats på bankmarknaden de senaste 5-10 åren? 
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 Vad har den teknologiska utvecklingen bidragit till för förändring?  

 Hur har det skett någon förändring i arbetsuppgifterna på banken med avseende på 

den tekniska utvecklingen?  

Frågor gav en förståelse om vad som har förändrats under en tioårs period samt att kunna se 

vad som har förändrats i respektive bank. Frågorna gav studien en bild över hur det såg ut 

tidigare på bankmarknaden. 

För att koppla marknadsföringsteorierna ställdes följande frågor: 

 Hur arbetar ni för att behålla era kunder? 

 Hur ser ni på långsiktighet och hur gör ni för att nå denna långsiktighet? 

 Hur arbetar ni för att skapa förtroende hos kunden vid första mötet? 

 Hur bevaras en kundrelation på bankmarknaden? 

 Hur har det skett någon förändring i arbetsuppgifterna på banken med avseende på 

den tekniska utvecklingen?  

 Hur har arbetet för att skapa kundrelationer förändrats? 

Frågor var ställda utifrån teorier om marknadsföring. Frågorna gav författarna svar på hur 

bankerna ställer sig till marknadsföringen med tanke på teknologiska utvecklingen som har 

skett. Det var bankernas allmänna uppfattning som är det centrala i frågorna och syftet med 

frågorna var således att få en allmän bild över hur marknadsföringen har skett på respektive 

bankerna.  

Förändringen på marknadsföringen besvarades genom följande fråga: 

 Hur har er marknadsföring förändrats med tanke på den tekniska utvecklingen? 

Frågan gav studien en förklaring till vad som har förändrats i marknadsföringen med tanke på 

utveckling som har skett på bankmarknaden genom den tekniska utvecklingen.  

Teorier om kundkontakt och kundlojalitet besvarades genom dessa frågor: 

 Hur arbetar ni för att behålla era kunder? 

 Bearbetas alla kundgrupper på samma sätt?  

 Hur bevaras en kundrelation på bankmarknaden? 

Frågorna gav svar på hur stor betydelse en god kundrelation har för banken och även deras 

syn på kundrelationer och kundkontakt.  

Sista teorin, ”Förändringen i kundrelationerna”, besvarades med följande frågor.  

 Hur har det skett någon förändring i arbetsuppgifterna på banken med avseende på 

den tekniska utvecklingen?  

 Hur har kundkontakten förändrats? 

 Hur har mängden personligkontakt förändrats 
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Sista frågorna gav svar på om det har skett någon förändring och på vilket sätt förändringen 

har skett i kundrelationerna.  

Samtliga frågor var kopplade till studiens frågeställning, där frågeställningen kunde besvaras 

genom att ställa dessa frågor till respondenterna. 

3.6 Analysmodell 

Uppsatsens analysdel ska innehålla en diskussion där teoretiska referensramen och empiriska 

delen diskuteras och samband mellan teori och empiri kopplas samman. I analysen är det 

författarnas kopplingar som diskuteras och det ska vara väl motiverat varför författarna har 

gjort dessa kopplingar. (Björklund & Paulsson, 2012, s. 49-50) 

 

Studiens avsnitt där teorin och empirin kopplas samman går under rubriken Analys och 

Diskussion. I avsnittet kopplades respondenternas svar ihop med insamlad teori för att 

kategorisera svaren efter teorier. Det vill säga att förklara vilken teori som tillsammans med 

empirin kan förklara exempelvis vilken form av marknadsföring eller kundkontakt som svenska 

banker bedriver.  

Kapitlet har likadana rubriker som kapitlen Litteraturstudie och Empiri har. Strukturen på 

kapitlet medför att läsaren enklare kan följa med i processen. Diskussionen och analysen 

genomförs under samma rubrik eftersom båda parterna förgyller varandra och det blir enklare 

för läsaren att följa med i resonemanget när det skrivs tillsammans.  Analysen och 

diskussionen ledde fram till slutsatserna för studien.   

3.7 Generalisering 

Studiens resultat har framkommit genom intervjuer med två lokalkontor i Västerås. Graden 

av generalisering är varierande beroende på vilket studieobjekt som berörs. Handelsbanken 

har ett decentraliserat styrsätt, vilket leder till att organisationens utformning har en lokal 

TEORI

EMPIRI 

ANALYS OCH 

DISKUSSION 
SLUTSATS 

Figur 2: Egen bearbetning av studiens 

analysmodell. 
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anpassning. Därför är graden av generalisering mindre i jämförelse med Nordea. Antagandet 

grundas på att Nordeas organisation är mer centralstyrd och formas genom tydliga riktlinjer 

från ledningen. Resultatet från studien är genom Nordeas styrsätt, möjlig att generalisera för 

lokalkontoren för Nordea inom Sverige. Generaliseringen för resultatet om Handelsbanken är 

beroende hur lokala anpassningen skiljer sig från kontoret i Västerås. Det kan vara svårt att 

generalisera resultatet för denna studie på andra banker då studien har en hög fokusering på 

de studerade bankernas arbetssätt därav blir det svår applicerat på andra bankers arbetssätt.  

3.8 Källkritik 

Källkritik handlar om att bedöma om källorna är tillförlitliga och om de är aktuella, vilket är en 

viktig del för att uppsatsen ska uppfattas som trovärdig. Det som är viktigt att belysa är att 

materialet i uppsatsen är relevant. Därför är det av stor vikt att material som inte ska vara 

med i uppsatsen rensas bort och att uppsatsen bara består av delar som är relevanta och ger 

innehåll för uppsatsen. Författarna av en uppsats ska kritiskt granska sina källor för att 

undersöka om källorna har någon betydelse i arbetet. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2011 s. 

166)  

Det finns några kriterier som ska tas i beaktning när källkritiken ska bedömas, samtidskrav, 

tendenskritik och beroendekritik. Samtidskravet innebär att material som används i uppsatsen 

ska vara tidsmässigt aktuellt. Tendenskriteriet innebär om uppgiftslämnaren har ett eget 

intresse i ämnet i frågan, eller på något sätt påverkat svaren. Beroendekritik innebär att en 

diskussion om källorna är oberoende av varandra diskuteras. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 

2011 s. 166-168) 

Studiens teorier är till viss del baserad på äldre teorier, eftersom de äldre teorierna är 

återkommande i ny forskning. Christian Grönros är en framstående forskare vars arbete är 

ständigt återkommande inom forskning om marknadsföring. Eftersom Grönroos arbete 

återkommer i ny forskning, ska de ses som att teorierna är aktuella och samtidskravet är därför 

uppfyllt. Studien innehåller även delar som är baserade på kvantitativ data från Svenska 

bankföreningen, denna data är aktuell i tid och där är även samtidskravet uppfyllt. 

Uppsatsens respondenter är primärt uppdragslämnare till studiens empiri. Respondenterna 

påverkas av att de arbetar på en bank, vilket innebär att svaren som ges är påverkade av att 

de kan framställas i positiva ord och därför kan svaren vara beroende av studieobjektet, vilket 

leder till att svaren inte skiftar i karaktär mellan respondenterna. Något som har gjorts för att 

försöka minimera graden av att respondenterna kan påverka svaren i förväg, är att frågorna 

inte har skickas till respondenterna i förväg. Därför har respondenterna intervjuats efter 

varandra och respondenterna har inte haft någon möjlighet att prata med varandra mellan 

intervjuerna. Under intervjuerna som var semistrukturerad har följdfrågor ställts för att 

säkerställa vad respondenterna har menat med de svar som de har givit. En inspelning av 

intervjun har skett samtidigt för att säkerställa att all information har kommit med och inget 

har missats. Inspelningarna har författarna lyssnat igenom och transkriberat. Författarna har 
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skrivit ner den viktigaste informationen från inspelningarna, eftersom det endast är 

intervjuernas innehåll som ger ett värde för studien. 

Artiklar som är publicerade i välkända och accepterade journaler kan ses som oberoende. 

Därför hämtades studiens artiklar från erkända och accepterade journaler, för att studiens 

litteraturstudie ska vara trovärdig, samt att studien ska vara av vetenskaplig karaktär. 

Intervjuer som studien är uppbyggd på, kan även ses som oberoende. Handelsbanken och 

Nordea samarbetar inte med varandra och är två skilda banker och kan därför ses som 

oberoende av varandra. Svenska bankföreningens mål är att värna om bankerna och att alla 

banker går mot ett gemensamt mål. Därför kan inte information från Svenska bankföreningen 

sägas vara helt fristående från bankerna. Men den information som Svenska bankföreningen 

bidragit med i denna studie består av statistik och allmän information om utvecklingen på 

marknaden, Svenska bankföreningen har ingen egentlig vinning av att förändra eller 

framställda denna information på ett icke korrekt och subjektivt sätt. 

3.9 Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att undersöka hur trovärdig en studie är, genom att diskutera en studies validitet 

och reliabilitet (Björklund & Paulsson, 2012 s. 61). Validitet värderar vad studien har för 

förmåga att mäta det den verkligen ska mäta (Björklund & Paulsson, 2012 s. 61; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011 s. 60). Giltighet och relevans är nyckelbegrepp för validitet (Jacobsen, 

2000 s. 21). Reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet på de mätinstrument som har använts 

(Björklund & Paulsson, 2012 s. 61; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s. 61), det vill säga om 

det som mäts, mäts exakt och säkert (Andersen, 1998 s. 85). Tillförlitlighet och trovärdighet 

är nyckelbegrepp för reliabilitet (Jacobsen, 2000 s. 21) Det undersöker om resultatet blir det 

samma vid en upprepad studie (Björklund & Paulsson, 2012 s. 61; Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011 s. 61). För att uppnå hög reliabilitet bör angreppssättet och metoden vara 

oberoende av studiens undersökare (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s. 61).  

För att uppnå en hög validitet på intervjufrågorna valdes därför frågorna ut efter att 

teoriavsnittet hade skrivits. Vilket gjordes för att få intervjufrågorna kopplade till teorierna. 

Efter att frågorna hade formulerats, skickades frågorna till både handledare och en 

uppsatsskribent för att få återkoppling på frågorna samt att säkerställa att frågorna besvarade 

det de var tänkt att besvara. Efter att ha fått återkoppling på intervjufrågorna genomfördes 

intervjun.  

Vid intervjutillfällena på studieobjekten intervjuades respektive bankernas kontorschef. Vilket 

gjordes för att kontorschefen har en lång erfarenhet av verksamheten och en kompetens om 

hur personalen arbetar inom verksamheten. Intervjuer genomfördes även med rådgivare på 

respektive studieobjekt, då rådgivaren möter kunder i den dagliga verksamheten och har en 

stor erfarenhet av kundkontakt. Studien får härmed en högre validitet eftersom studien 

intervjuer genomfördes med personer med lång erfarenhet och svaren från respondenterna 

är således av god kvalité. 
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För att nå en hög reliabilitet genomfördes intervjuerna separat, vilket innebär att studiens 

författare inte har låtit respondenterna påverkats av varandra. Vid intervjuerna har även 

samma frågor behandlats med alla respondenter för att få en hög trovärdighet. För att få 

innehållsrika intervjuer ställdes även följdfrågor för att få en ökad förståelse av svaren, vilket 

innebär att studien får en hög reliabilitet. 
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4 Empiri 

Här presenteras studiens empiri som insamlats från intervjuer och information från 

studieobjekten. Empirin presenterar en bild över Handelsbankens och Nordeas marknadsföring 

och hur den har förändrats. De valda bankernas empiribeskrivning skrivs i separata 

underkapitel där Handelsbankens empiri beskrivs först, därefter beskrivs Nordeas empiri. 

4.1 Handelsbanken 

Handelsbanken grundades och börsnoterades år 1871 (Handelsbanken 3, u.å) och har 2014 

drygt 11 000 medarbetare och verksamhet i sammanlagt 24 länder (Handelsbanken 1, u.å). 

Handelsbanken är en universalbank som är rikstäckande i Sverige, Storbritannien, Danmark, 

Finland, Norge och Nederländerna. Svenska Handelsbanken har 2014 totalt 462 kontor, från 

Kiruna i norr till Ystad i söder. (Handelsbanken 1, u.å) I Västerås finns det fyra kontor och 

kontoret på Vasagatan i Västerås har 22 anställda (Kontorschef, Handelsbanken 1). Sedan 

1970-talet är Handelsbanken starkt decentraliserad och lokalkontoren har en stor befogenhet 

och ett eget ansvar där besluten fattas på lokalkontoren. Bestämmanderätt både inom hur 

arbetet på kontoret ska utformas och även om beslut gällande krediter. (Kontorschef, 

Handelsbanken 1).  Handelsbankens affärsverksamhet utgår alltid från kundens behov och 

styrs inte av centrala enheternas ansvar för produktområden eller marknadssegment. 

Handelsbankens lokalkontor bedöms efter två centrala variabler, resultat och kundnöjdhet 

(Kontorschef, Handelsbanken 1). 

 

Figur 3: Antal kontor Handelsbanken  

Källa: Bank- och finansstatistik 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

Handelsbankens har ökat med åtta kontor i Sverige. Mellan åren 2007 till 2012 skedde ingen 

förändring över huvud taget, vilket påvisas i figur 3.  
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4.1.1 Förändring på bankmarknaden Handelsbanken 

Enligt kontorschefen är den stora förändringen som skett på svenska bankmarknaden de 

tekniska utvecklingarna och de möjligheter som skapats. Tekniska utvecklingen har lett till 

banktjänster har adderats, bland annat internetbank och mobilapplikationer (Kontorschef, 

Handelsbanken 1; Rådgivare, Handelsbanken), vilket innebär att banken har blivit mer 

teknologisk, både i utförandet och administrationen (Kontorschef, Handelsbanken 1).  

Genom Handelsbankens internetbank och mobilapplikation kan kunden nästan på egen hand 

vara sin egen bankman hemma. Kunden har tack vare nya tjänsterna nu en större insyn i sitt 

egna bankengagemang och kunderna kan göra de flesta banktjänsterna själva. (Kontorschef, 

Handelsbanken 1) Bankmarknaden präglas även av utvecklingen av informationssamhället, 

där kunderna vet mer och har mer information att tillgå. Bankkunderna har nu möjligheten 

att kolla upp och läsa på om exempelvis aktiemarknaden och placeringen, och har redan innan 

mötet med banken bildat en uppfattning om alternativen på marknaden. Utvecklingen av 

informationssamhället har gjort att Handelsbankens kunders allmänna kunskapsnivå om 

bankärenden har ökat vilket gjort att bankanställda behöver läsa på mer och öka sin 

kompetens för att inte ligga efter kundens kunskapsnivå. (Rådgivare, Handelsbanken)  

4.1.2 Marknadsföring Handelsbanken 

Handelsbanken är som tidigare nämnts en starkt decentraliserad organisation. Organisationen 

började sin förändring till decentraliseringen redan på 1970-talet. Anledningen till 

Handelsbanken är decentraliserad är att banken ska styras utifrån kundens perspektiv och då 

lokalkontoren är närmast kunden, ska kontoren styra Handelsbanken för att lättare tillgodose 

kunden. (Kontorschef, Handelsbanken 1; Handelsbanken 2, u.å) Handelsbankens 

marknadsföring kan beskrivas som mer åt relationsmarknadsföring än de andra bankerna på 

marknaden. Banken arbetar med ett fokus på relationen till kunden istället för de fyra p:na 

(produkt, plats, påverkan och pris). (Rådgivare, Handelsbanken) 

Handelsbanken strävar efter att kunden ska vara i fokus och en god kundkontakt är viktigt för 

banken. För banken är det centralt att lönsamheten går före volymen, vilket innebär att 

kunderna inte ska införskaffa och inneha onödiga produkter och tjänster. Handelsbanken har 

som mål att utveckla kunder till att bli lönsamma, där banken försöker ändra kundens 

beteenden till att det ska vara gynnsamma för både banken och kunden. Kontoret kan 

exempelvis kontakta kunden och påvisa ett icke gynnsamt beteenden. Banken lägger ett stort 

fokus på kunden, då de strävar efter att ge kunden ett bra alternativ till sitt bankengagemang.  

För att säkerställa att Handelsbanken inte levererar onödiga tjänster och produkter till sina 

kunder, arbetar inte lokalkontoren eller bankens anställda efter en budget, vilket innebär att 

en budget inte styr bankens agerande mot kunden (Kontorschef, Handelsbanken 2). 

Handelsbanken har inga krav på att sälja ett visst antal kort eller leverera en viss tjänst till 

kunden och Handelsbanken har inga former av säljbonusar för sina anställda (Kontorschef, 

Handelsbanken 1). Handelsbanken vill behålla sina kunder genom att hålla ett starkt 

varumärke och banken vill ses som en stabil och trygg bank (Kontorschef, Handelsbanken 1). 
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Handelsbanken har lokalkontor i hela Sverige, eftersom de tror på att kontoret fyller en 

funktion för deras kunder. Banken vill därför vara det lokala alternativet på orten och därför 

är det viktigt för Handelsbanken att ha flera lokalkontor för en hög tillgänglighet för kunder. 

Syftet med att vara lokala är att kunder ska kunna få hjälp av lokalkontoren istället för att 

exempelvis kontakta en central enhet för att få svar på frågor eller funderingar.   (Kontorschef, 

Handelsbanken 1)  

De marknadsföringsaktiviteter som rör den lokala marknaden beslutas på det lokala kontoret. 

Västerås City kontoret har valt att ytterst sällan utföra reklam och annonsering. Kontorschefen 

förklarar att de tror att varumärket sprids på ett bättre sätt genom att arbeta aktivt på 

marknaden och att ha en hög kundnöjdhet. (Kontorschef, Handelsbanken 1) Dessutom har 

Handelsbanken har valt att inte marknadsföra sig genom sponsring då de inte tror på att den 

kanalen (Rådgivare, Handelsbanken).  

4.1.3 Förändring i Handelsbankens marknadsföring 

Handelsbankens marknadsföring har i stort sett inte förändrats med tanke på de förändringar 

som skett på bankmarknaden. Handelsbankens marknadsföring influeras fortfarande av 

kundfokus och lokal förankring. (Kontorschef, Handelsbanken 1) Utgångspunkten i kontakten 

med kunden har inte heller förändrats, då samma tankesätt fortfarande är central. Med tanke 

på tekniska utvecklingen av nya kontaktpunkter med banken för kunderna, ökar risken för att 

kunden helt saknar en innehållsrik relation till banken. (Rådgivare, Handelsbanken) 

Handelsbanken försöker kompensera detta genom att marknadsföra lokala prägeln och 

bankens värderingar och budskap genom alla bankens kontaktpunkter, där i bland hemsidan. 

Hemsidans innehåll påverkas i viss grad av vilket lokalkontor som kunden tillhör och på sidan 

presenteras kontorschefen och ett antal anställda genom både bild och adderande 

information. (Kontorschef, Handelsbanken 1) 

En del kunder eftersöker alltid billigaste priserna och är inte intresserad av långsiktighet. 

(Kontorschef, Handelsbanken 1). I och med utvecklingen av informationssamhället kan 

kunderna enklare hitta information och priser från andra banker och jämföra med 

Handelsbanken (Rådgivare, Handelsbanken). Dessa kunder är svåra att marknadsföra till och 

att skapa en långsiktighet med, och banken lägger ingen större ansträngning på att få kunder, 

eftersom inte är intresserade över att skapa en långsiktig relation. (Kontorschef, 

Handelsbanken 1) 

4.1.4 Kundkontakt och kundrelationer på Handelsbanken 

Handelsbanken är en starkt decentraliserad organisation där kundkontakten spelar en central 

roll. Banken vill framstå som en lokal bank och därför har Handelsbankens hemsida en lokal 

prägling. Kunderna ska känna sig välkomna till Handelsbanken både när de besöker kontoret 

och hemsidan. För att vårda relationen med kunden har Handelsbanken valt att ha längre 

öppettider, genom det kan kunden komma in när de har möjlighet. Kundkontakten som 

Handelsbanken har beror på vilka önskemål och behov som kunden har. (Kontorschef, 
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Handelsbanken 1) Kontorschefen förklarar att Handelsbanken vill vara det bankalternativet 

med tillgänglighet, via kontoret, hemsidan och mobilapplikationen.  

Rådgivarna som arbetar på banken är kundorienterade och alla beslut som rör kunden görs 

därför tillsammans med kunden, samt att kunden alltid har sista ordet och bestämmer vad 

kunden vill ha. Kundkontakten handlar om att lyssna på kunden och försöka förstå dem. Men 

det går ibland även ut på att förklara och beskriva vilka tjänster som kunden borde ha och 

skulle ha nytta av. (Rådgivare, Handelsbanken)  

Under ett kundmöte är det betydelsefullt att dialogen mellan parterna är aktiv för att 

rådgivaren ska kunna göra en riktig behovsanalys. Mötet innehåller oftast många öppna 

frågor, mest för att förstå kundens situation och ge kunden ett anpassat råd. Ju mer 

diskussion, desto större är möjligheten för rådgivaren att ge bra råd. (Kontorschef, 

Handelsbanken 2) Vid kundmötet på Handelsbanken har oftast kunden ett klart och tydligt 

mål. Kunden ska under mötet med banken kunna få ett beslut omgående, då lokalkontoret 

har en beslutanderätt gällande krediter. Vilket banken menar ökar förtroendet och tilliten till 

banken. Efter en genomförd kundkontakt behåller banken framkomna informationen för att 

använda vid nästkommande och framtida kundkontakten med specifika kunden. (Rådgivare, 

Handelsbanken) 

Kundlojalitet finns fortfarande på bankmarknaden, men lojaliteten har förändrats och även 

minskat. Kunder som är ute efter att få det billigaste alternativet är också mindre lojala till 

banken, då det är lättare att hitta information om andra banker. Ur ett historiskt perspektiv 

som är längre än tio år tillbaka i tiden kan lojaliteten ses som att den har minskat radikalt, då 

kunden tidigare kunde ha uppfattningen att det inte spelade någon roll vilken bank kunden 

hade. (Rådgivare, Handelsbanken) 

4.1.5 Den förändrade kundkontakten Handelsbanken 

Handelsbanken träffar efter tekniska utvecklingen färre kunder inne på det fysiska 

bankkontoret. Men de kundmöten som äger rum på det fysiska kontoret är i dagsläget 

tidsmässigt längre än tidigare. (Rådgivare, Handelsbanken; Kontorschef, Handelsbanken 1) 

Bankens tjänst har gått från att vara ordermottagare, där kunden har sagt vad de vill. Nu är de 

mer en utbildande och rådgivande och en mer säljande organisation (Kontorschef, 

Handelsbanken 1).  

Kundkontakten på Handelsbanken är mer rådgivande och kvalificerad än tidigare. Bankens 

kontakt med kunden har även blivit mer säljande i den bemärkelsen att banken är mer 

utåtriktad och tar mer kontakt med kunden. Det handlar om att banken ska täcka kundens 

hela bankengagemang genom att leverera företagets tjänster. (Kontorschef, Handelsbanken 

1) Handelsbanken har genom utvecklade kundkontakten större möjlighet att ställa fler frågor 

till kunden och att kunna i större utsträckning lyssna mer på kunden. Det kan ses som att 

kunden har blivit mer pålästa om sin ekonomi och om finansmarknaden och genom det blivit 

mer ifrågasättande. (Rådgivare, Handelsbanken)  
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Under de senaste tio åren har kunderna på bankmarknaden blivit mer rörliga och är mer 

benägna att byta och testa andra banker (Kontorschef, Handelsbanken 1). Genom att 

kontakten med kunden har utvecklats till att vara tidsmässigt längre (Kontorschef, 

Handelsbanken 1) och innehålla mer frågor och lyssnande kan den kontakten betraktas som 

mer personlig än den tidigare kontakten (Rådgivare, Handelsbanken). Handelsbankens fysiska 

kontakt med kunder har minskat, men kontakten med kunderna via andra former av 

kontaktpunkter har ökat. Där kunden nu har en kontakt med banken är via internetbanken, 

telefonbanken och mobilapplikationen. Handelsbanken försöker att få en personlig kontakt 

genom alla sina kontaktpunkter, vilket banken har gjort genom att ha en lokal hemsida där 

lokalkontoret och dess medarbetare visas och kontaktuppgifter till rådgivare och kontoret 

finns. (Kontorschef, Handelsbanken 1) 

En rådgivare på Handelsbanken menar att det kanske inte skett något större förändring i själva 

utförandet av kundkontakten, då rådgivaren fortfarande utgår från kundens behov och 

önskemål när han kommer med rådgivning till kunden. Handelsbanken träffar mindre kunder 

på kundens egna initiativ, men Handelsbanken har tagit kommandot över kundkontakten och 

träffar nu mer kunder på bankens egna initiativ (Kontorschef, Handelsbanken 1). Genom att 

Handelsbanken har färre kundkontakter via kassa, använder Handelsbanken arbetsuppgifter i 

kassan som en utbildningstjänst för ny personal. (Rådgivare, Handelsbanken) Tidigare kunde 

bankens arbeta präglas av okvalificerat utövande, då anställda i vissa fall kunde sitta och 

registrera kundernas checkar under en hel arbetsdag. Arbetet bestod då av att flytta en 

pengarmängd till ett annat konto via en dator. Vardagsärendena sköts mer på andra 

plattformar såsom internetbank och behovet av kassapersonal har minskat. Dock finns 

kassapersonaltjänsten kvar idag, men det är bankrådgivarna som turas om att sitta i kassan. 

(Kontorschef, Handelsbanken 2) 
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4.2 Nordea 

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa, med ungefär 800 kontor i alla nordiska 

länder (Nordea 1 u.å). Företaget grundades 1820 (Nordea 2 u.å) och är år 2014 även 

verksamma i ett flertal länder utanför norden (Nordea 1 u.å). Företaget har drygt 11 miljoner 

kunder i norden och 600 000 aktiva företagskunder. Visionen för Nordea är att vara ”great 

Europian Bank” (Nordea 1 u.å). Banken har ungefär 31 000 medarbetare (Nordea 3 u.å). 

Företaget har kunden i fokus och försöker tillfredsställa kundens behov, vilket är en av 

värderingar som Nordea har (Nordea 4 u.å). Nordea får sina direktiv och riktlinjer centralt från 

huvudkontoret, vilket lokalkontoren måste följa. (Servicetjänstschef, Nordea) Nordea har ett 

rikstäckande samarbete mellan sina lokalkontor, Västerås kontoret tillhör regionen som 

innefattar Närke Västmanland och Dalarna. Eftersom banken är ett aktiebolag ställer 

aktieägarna krav på att banken ska ha nöjda kunder som gör bra affärer. (Kontorschef, Nordea) 

Kontorschefen poängterar att Nordeas centrala mål är att öka kundnöjdheten och sin 

marknadsandel. (Kontorschef, Nordea) Kontoret där intervjuerna genomförs på är beläget på 

Stora Gatan i centrala Västerås och har 38 medarbetare. (Kontorschef, Nordea)  

 

Figur 4: Antal kontor Nordea 

Källa: Bank- och finansstatistik 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

Nordea har under perioden 2004 till 2012 ökat med 57 stycken kontor i Sverige, vilket är en 

total ökning på cirka 23 %.  

4.2.1 Förändring på bankmarknaden Nordea 

Bankmarknaden har genomgått en förändring de senaste fem till tio åren. De förändringar 

som skett på marknaden består till stor del av teknologiska förändringar. (Kontorschef, 

Nordea) Förändringar har både lett till att teknologiska tjänster har utvecklats och 

introduceras på marknaden (Kontorschef, Nordea) och även att kundens behov och beteende 

har förändrats (Servicetjänstschef, Nordea). Teknologiska tjänster som introducerat och 
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utvecklats är internetbank, telefonbank, betal- och kreditkort och mobilapplikationer 

(Servicetjänstschef, Nordea).  

Enklare vardagsärenden som inte behöver någon form av rådgivning, hanteras av en 

automatisk talsvarstjänst (Nordea 2 u.å). Genom internetbanken på Nordea kan kunden sköta 

sina bankärenden dygnet runt (Nordea Hemsida 1). Det som har förändrats som är relaterade 

till kunden, är behov och användning av banktjänster (Servicetjänstschef, Nordea).  

För cirka fem år sedan var bankens kontor på dagen för löning fullt av kunder som hade behov 

att genomföra vardagliga ärenden och det hände även att de var köer in till banken, vilket inte 

är fallet idag (Kontorschef, Nordea). 

Kunden har börjat använda nya produkterna (Kontorschef, Nordea) som framkommit av 

tekniska utvecklingen. Kundens användning av teknologiska banktjänsterna hos Nordea har 

ökat explosionsartat (Servicetjänstschef, Nordea). Kunderna har genom teknologiska 

utvecklingen möjligheten att samla in information och villkor om andra banker och om 

Nordea. Vilket har lett till att kundernas kunskapsnivå om bankmarknaden har ökat. 

(Kontorschef, Nordea) Kontorschefen påpekar att fokusen för hela bankmarknaden har gått 

från att varit inriktat på transaktionen till att nu vara inriktad på relationer. 

4.2.2 Marknadsföring Nordea 

Banken är relationsinriktad och långsiktiga relationer med tillit och förtroende är viktiga för 

banken, vilket de försöker uppnå genom att förstå vad kunden behöver. Genom relationer får 

Nordea möjligheten att ge rådgivning och ta hand om hela kundens bankengagemang, som 

sparande, lån och försäkringar. Enligt kontorschefen är nöjda kunder grunden till allt för 

Nordea, utan nöjda kunder kommer tillslut inga affärer att genomföras och då finns det ingen 

framtid för Nordea. (Kontorschef, Nordea) 

Banken lägger vikt på vad kunden vill ha och försöker att finna en lösning som banken ska 

kunna erbjuda. Därför är det betydelsefullt att rådgivaren lär känna kunden innan rådgivaren 

kan ge ett råd till kunden (Rådgivare, Nordea). För Nordea är det centralt att medarbetarna 

lyssnar på kunden för att kunna anpassa råden för kunden (Servicetjänstchef, Nordea).  

Nordea strävar att ge bästa rådet till sina kunder och ge ett skräddarsytt alternativ. Banken 

har inga mål att sälja produkter och tjänster som inte uppfyller ett behov för kunden. 

(Rådgivare, Nordea) Enligt Nordeas VD ska inte banken göra något som inte är till fördel för 

kunden (Kontorschef, Nordea). Nordea försöker säkerställa detta genom att personalen 

arbetar helt utan säljprovisioner och har inga konkreta budgetar som anger hur många och 

vilka specifika tjänster som de ska klara av att sälja till kunden. (Kontorschef Nordea) 

När nöjda kunder rekommenderar banken till sina vänner och bekanta, är det enligt 

kontorschefen den bästa marknadsföring banken kan få. Dessutom vill Nordea vara ute i 

samhället, vilket de gör genom sponsring (Servicetjänstchef, Nordea) och olika samarbeten 

med exempelvis mäklare och andra samarbetspartners (Kontorschef, Nordea).  
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Sponsring som Nordea marknadsför genom är evenemang inom sport och musik. 

(Servicetjänstchef, Nordea) Två exempel på sponsrade evenemang är musikfestivalen 

Summerburst (Servicetjänstchef, Nordea) och ett rikstäckande friidrottsläger för ungdomar 

(Kontorschef, Nordea). Kontorschefen påpekar att Nordea tror på att marknadsföringen 

genom några större evenemang har större spridning och verkningsgrad än flera mindre 

evenemang. 

4.2.3 Förändringar i Nordeas marknadsföring 

Det har skett en förskjutning för Nordeas marknadsföring där en fokusförflyttning ägt rum. 

Nordea har gått från att tidigare varit en transaktionsbank till en relationsbank. Det centrala i 

Nordeas marknadsföring är kundernas behov och inte den enskilda transaktionen. Där de har 

gått från att vara inriktad på orderhantering och transaktioner till att numera vara mer 

rådgivande och utbildande. (Kontorschef, Nordea) Banken har utvecklat till att ha huvudfokus 

på vad kunden egentligen behöver och kundens behov återspeglar vad som levereras 

(Kontorschef, Nordea; Rådgivare, Nordea; Servicetjänstschef, Nordea). Tidigare strategin gick 

ut på att hantera kundens önskemål och tillfredsställa dessa, utvecklingen av strategin har gått 

mot att försöka identifiera kundens hela bankbild och se var de kan finnas behov som behövs 

tillfredsställa. (Kontorschef, Nordea) 

4.2.4 Kundkontakt och kundrelationer på Nordea 

För Nordea är det betydelsefullt att banken kan behålla sina kunder. Nordea försöker att 

behålla sina kunder genom att ha en kontinuerlig kontakt, mängden av kundens 

bankengagemang avgör om det blir en eller två kontakter per år. Behovet till rådgivning styrs 

av hur mycket råd kunden efterfrågar. (Rådgivare, Nordea) Banken strävar efter att genom sitt 

bemötande och sin personal kunna ge kunden bästa möjliga service. (Servicetjänstschef, 

Nordea) Nordea ser sina anställdas kunskap som den resurs som gör att Nordea skiljer sig från 

andra bankerna. (Kontorschef, Nordea)   

Det är även viktigt att banken skapar förtroende för kunder, vilket idag är en central del för 

att banken ska skapa långvariga relationer med kunder. (Kontorschef, Nordea) För att skapa 

förtroende hos kunden försöker de anställda förstå kundens situation och begripa i vilken 

sinnesstämning kunden är i, och ut efter det anpassa sitt uttryckssätt. (Servicetjänstschef, 

Nordea) Vid ett negativt beslut angående exempelvis en låneansökan, är det betydelsefullt att 

förklara och utbilda kunden om hur de tillsammans ska kunna ta sig till en punkt där 

låneansökningen får ett godkännande beslut. (Rådgivare, Nordea) 

En god relation skapas genom att kunden är i fokus och kunden styr rådgivningen. Beroende 

på kundens behov ska bankmötet formas efter kundens behov och rådgivaren ska gemensamt 

med kunden hitta de lösningar som passar kunden bäst. Det är viktigt att under kundkontakten 

presentera och förklara tjänster och erbjudanden som skulle kunna vara intressant för 

kunden. (Rådgivare, Nordea) För kunder som inte kan besöka ett kontor för rådgivning finns 

det möjlighet att få rådgivning dygnet runt via telefon. (Servicetjänstschef, Nordea; 

Kontorschef, Nordea) Genom telefonbanken är det möjligt för kunden att dela skärm, där 
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både kunden och rådgivaren ser exakt samma saker på sina datorer (Servicetjänstschef, 

Nordea). 

Den enhet inom banken i Västerås som kan ha svårare att skapa relationer med kunden är 

serviceenheten på Nordea. Hos serviceenheten kommer det in kunder med vardagliga 

ärenden som har en begränsad tid. Det som gör de svårare för kundtjänst att skapa relationer 

är att tidslängden under deras kundkontakter är begränsad och i vissa fall väldigt kort. 

(Rådgivare, Nordea)  

Den kundkontakt som kunden efterfrågar går ut på att den ska ge en vägledning inom sitt 

bankengagemang. Vägledningen ska bestå av rådgivning och förslag som kunden sedan själv 

får ta ett beslut den vill genomföra. (Kontorschef, Nordea)  

4.2.5 Den förändrade kundkontakten Nordea 

Kontakten med kunden har för Nordea förändrats, förändringen består både i var 

kundkontakten äger rum och hur kundkontakten är utformad (Kontorschef, Nordea; 

Servicetjänstschef, Nordea). 

Nordea träffar mindre kunder via det fysiska kontoret och kassan och mer kundkontakt sker 

via teknologiska plattformar. Kunderna på Nordea genomför färre vardagliga och enklare 

ärenden inne på kontoret, dessa ärenden har Nordea förmått kunden att klara av att hantera 

på egen hand genom teknologiska plattformarna. (Servicetjänstschef, Nordea)  

Teknologiska utvecklingen på bankmarknaden har lett till att kunderna är mer benägna att 

byta bank, vilket i sin tur lett till att bankerna tappar kunder om de inte byggt upp en relation 

med kunden (Kontorschef, Nordea). 

Den största förändringen inom kundkontakten är att Nordea tidigare enbart erbjöd och 

levererade det som kunden kom in för, men utvecklingen har gått till att banken nu bygger 

relation och ger rådgivning till kunden om vad kunden skulle behöva och tjäna på. Det har lett 

till att den utvecklade kundkontakten nu präglas av att vara mer rådgivande än det tidigare 

ordermottagande mötet (Kontorschef, Nordea). Med tanke på den förändrade kundkontakten 

som skett, har kontakten enligt banken blivit mer personlig. Då den tidigare kundkontakten 

var att kunden kom in för att ta ut eller sätta in pengar, den kontakten kan inte alltid betraktas 

som personlig (Kontorschef, Nordea). Nordea behöver lära känna kunden och förstå deras 

situation för att kunna uppfatta deras egentliga behov och sedan kunna ge rådgivning för 

dessa behov (Rådgivare, Nordea).  

Den sammanfattade bilden över förändringarna av kundkontakten är att mängden 

kundkontakt på det fysiska kontoret har minskat och i vissa fall förflyttas till tekniska 

banktjänster (Kontorschef, Nordea). Kontakten på det fysiska kontoret har blivit mer 

personlig, då fler kunder träffar rådgivare där mötena är längre och mer djupgående 

(Rådgivare, Nordea). Utvecklingen av kundkontakten har gått från att varit en kontakt där 

säljaren satt vid en dator och registrerade vad kunden vela ha, till att handla om en dialog 
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mellan banken och kunden. (Kontorschef, Nordea) För att anpassa sig till utvecklingen 

genomförs utbildningar av personalen på Nordea för att deras kompetens ska matcha 

verkligheten som råder på bankmarknaden (Servicetjänstschef, Nordea). Behovet av 

rådgivandetjänster har ökat och det visar Nordeas omallokering där personal inom kundtjänst 

har förflyttas till mer rådgivandetjänster (Kontorschef, Nordea).  
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5 Analys och Diskussion  

Här analyseras och diskuteras sambandet mellan studiens empiriska innehåll och dess 

teoretiska innehåll. En beskrivning av teori och empiri presenteras inledningsvis för att senare 

kopplas genom en analyserande och diskuterande text. 

Betydelsen av det fysiska kontoret på svenska bankmarknaden har enligt Svenska 

bankföreningen (2013) minskat. Handelsbanken har under perioden 2004 till 2012, ökat 

antalet kontor med åtta stycken och Nordea har totalt ökat med 57 stycken kontor. Båda 

bankers ökning av fysiska bankkontor påvisar att det fortfarande finns en betydelse för det 

fysiska bankkontoret på svenska marknaden. Betydelsen för kunden av ett fysiskt kontor kan 

givetvis ha minskat, men statistiken poängterar att det fysiska kontoret har en central plats på 

svenska bankmarknaden.  

5.1 Förändring på bankmarknaden 

Enligt Kotler och Armstrong (2010, s.107) är tekniska utvecklingen den kraft som har den 

största inverkan på utvecklingen på en marknad. Detta verkar även stämma in på svenska 

bankmarknaden, då påståendet bekräftades under intervjuerna med både Handelsbanken 

och Nordea. Enligt Handelsbankens kontorschef är det de tekniska utvecklingarna som är den 

stora förändringen som skett på marknaden. Medan Nordea menar att förändringarna till stor 

del består av teknisk förändring (Kontorschef, Nordea). 

Tekniska utvecklingen på svenska bankmarknaden har lett till att nya tjänster har utvecklats 

och introducerats (Kontorschef, Handelsbanken 1; Kontorschef, Nordea). Den teknologiska 

utvecklingen leder enligt Kotler & Armstrong (2010, s.107) till att nya möjligheter skapas i form 

av nya produkter. På svenska bankmarknaden har nya produkter som introducerats bestått av 

internetbank, telefonbank och mobilapplikationer (Servicetjänstschef, Nordea). 

Studieobjektens beskrivning av de nytillkomna tjänsterna på marknaden bekräftar det Kotler 

& Armstrong (2010, s.107) säger att nya möjligheter uppkommer efter teknologiska 

utvecklingen. Nya banktjänsterna ses som möjligheter för banken att hantera och vårda 

kunderna på marknaden. Introduceringen av nya produkter och bankernas åsikter om 

förändringen, förklarar tydligt att den tekniska förändringen har haft en och har en stor 

inverkan på bankmarknaden i Sverige. Graden av inverkan kan tolkas som hög, då 

anpassningar behövs från bankerna för att säkerställa fortsatt framgång på marknaden. 

Företag på marknaden som inte är uppmärksamma på utvecklingen kommer att missa nya 

möjligheterna och slutligen kommer deras verksamhet att hämmas (Kotler & Armstrong, 

2010, s.107). Förändringar som Nordea och Handelsbanken har genomfört för att anpassa sig 

till den rådande utvecklingen på marknaden är att omallokera sin personal. Nordea har 

omallokerat sin personal från servicetjänst till mer rådgivande tjänster (Kontorschef, Nordea) 

och Handelsbanken har mestadels rådgivande tjänster kvar på sina kontor (Kontorschef, 

Handelsbanken 1). De båda bankerna verkar vara medvetna om marknadsutvecklingen och 

förstått att det finns ett behov av att förändra och anpassa sig efter förändringarna. 
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Omallokeringen är genomfört att passa in på den mer rådgivande marknaden och för att inte 

missa de nya möjligheterna på marknaden. 

Genom tekniska utvecklingen har kunden större möjlighet att samla in information om 

bankmarknaden (Kontorschef, Nordea). Det har lett till kunderna redan innan kontakten med 

banken har en uppfattning om alternativen på marknaden (Rådgivare, Handelsbanken) och 

att kundernas kunskapsnivå har ökat (Kontorschef, Nordea; Rådgivare, Handelsbanken). 

Ökning har gjort att bankernas anställda behöver öka sin kompetens för att kunna matcha 

kundernas ökade kunskapsnivå (Rådgivare, Handelsbanken) en bank behöver vara flexibel när 

den ställs inför en marknadsförändring, det gäller att anpassa verksamheten efter den 

rådande situationen (Blazevic & Lievens, 2004). Kompetensutvecklingen som genomförts hos 

personalen på svenska bankerna visar tydligt att bankerna försöker anpassa sig till den 

rådande situationen och till mer kompetenta kunderna på marknaden. Bankernas anpassning 

efter den rådande marknadssituationen kan ses som framtvingad och inte bero på bankens 

välvilja, eftersom utan förändringarna skulle troligtvis bankernas anställdas kompetensnivå 

inte vara tillräcklig för att tillfredsställa kundernas nya behov och krav.   

Enligt Gummesson (2002) påverkar den tekniska utvecklingen marknaden snabbare än 

någonsin. Något som kan påvisa det är att för cirka fem år sedan hände det att de var fullt och 

till och med kö utanför Nordeas kontor vid dagen för löning. Detta är inte fallet idag och 

kundernas nu kan hantera dessa ärenden via teknologiska tjänster. (Kontorschef, 

Handelsbanken 1) Det har det senaste fem åren skett en markant och snabb utveckling med 

tanke på den tekniska utvecklingen. På fem år har en situation som på dagen för löning 

förändrat radikalt, vilket enbart kan tolkas som att den tekniska utvecklingen förändrar 

marknaden i en väldigt hög hastighet.  

5.2 Marknadsföring 

Handelsbankens och Nordeas marknadsföring påminner om varandra. Det finns många 

likheter med varandra där bankernas marknadsföring präglas av ett fokus som är inriktat på 

kunden och kundens behov, dock skiljer de sig inom vissa marknadsföringsaktiviteter 

(presenteras längre ner i stycket). 

Studiens båda banker har en marknadsföring som präglas av ett samspel med kunden för att 

uppnå lönsamhet. Marknadsföring som är inriktad på interaktiva processen framför den 

enskilda transaktionen är en relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring går ut på att 

marknadsföringen är inriktad på interaktiva processen framför den enskilde transaktionen 

(Sheth & Parvatiyar, 2002). Enligt Storbacka & Lehtinen (2000, s.69) det viktiga i en relation 

att båda parterna kan dra nytta av varandra och genom det ha möjlighet att uppnå sina 

enskilda mål. Genom att samspelet med kunden har en central plats i marknadsföringen visar 

det att interaktiva processen prioriteras och kan bedömas som att den stämmer överens med 

teorin och kan därför betraktas som en relationsmarknadsföring. Genom samspel med kunden 

tar banken hänsyn till sitt eget mål och kundens mål. Båda parter kan genom relationen dra 

nytta av varandra och gemensamt nå det enskilda målet.  
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Bankerna strävar efter att tillfredsställa kundens behov, genom att anpassa banktjänster efter 

vilket behov kunden har. Genom att marknadsföringen är inriktad på den specifika kundens 

behov kan de ses som att marknadsföringen är på en individbaserad nivå med 

kundanpassning. Marknadsföringar som är inriktad på att ha en individuellt baserade 

relationer till kunden benämns som en relationsmarknadsföring (Sheth & Paravatiyar, 2002). 

Båda bankerna eftersträvar att endast leverera tjänster som är nödvändig för kunden. 

Affärerna som bankerna genomför med sina kunder ska också vara gynnsamma och bra för 

verksamheten. Vid kontakt där båda parterna gynnas och ett mervärde för båda skapas, kan 

ses som ett ömsesidigt beroende (Sheth & Paravatiyar, 2002) där båda parterna har ett 

beroende av varandra (Grönroos, 2002). Kontakten som präglar båda bankernas 

marknadsföring kan ses som att den bygger på ett ömsesidigt beroende mellan kunden och 

banken. Där kunden ska bli nöjd och banken ska genom de få lönsamma kunder. Bankerna vill 

ha nöjdare kunder eftersom det kan öka deras lönsamhet, då de nöjda kunderna placerar 

kapital i banken. Genom detta ökar banken sin lönsamhet. Banken gör inget endast för 

kunden, utan de gör det för sin egen vinning skull. Möjligen kan bankernas strävan efter att få 

nöjda kunder tolkas som ett verktyg för att nå lönsamhet. Där kundnöjdheten inte ska ses som 

prioriterat framför lönsamheten för banken. Därför kan det ömsesidiga beroendet för kunden 

och en utomstående betraktas som existerande, men enligt banken förekommer inget 

ömsesidigt beroende mellan banken och kunden. 

De centrala delarna i båda bankernas marknadsföring är samspelet med kunden och 

värdeskapande relationer på marknaden. Marknadsföring som prioriterar samspelet mellan 

båda parterna och värdeskapande relationer benämns som en relationsmarknadsföring 

(Grönroos, 2002).  Den marknadsföring kan därför betraktas som en relationsmarknadsföring, 

där relationer värdesätts som ett verktyg för att nå målen. 

Handelsbankens och Nordeas tankar kring marknadsföring skiljer sig på grund av att bankerna 

har delade meningar angående användning av reklam och sponsring. Handelsbanken har valt 

att ytterst sällan genomföra sponsring eller annonseringar i media för att få en spridning av 

varumärket (Kontorschef, Handelsbanken 1). Medan Nordea valt att marknadsför sig även 

genom att sponsra stora evenemang runt om i Sverige (Kontorschef, Nordea). Eftersom 

Nordea använder sponsring för att marknadsföra varumärket, kan det ses som att det finns 

spår av transaktionsmarknadsföring inom verksamheten. Eftersom det centrala inom 

transaktionsmarknadsföring är användningen av aktiviteter så som reklamkampanjer till 

kunden (Grönroos, 1995). Inom sponsring av evenemang är det oftast inslag av reklam, därför 

kan sponsring ses som en marknadsföringsaktivitet som är kopplad till 

transaktionsmarknadsföring. Genom detta kan Nordeas marknadsföring ses ha inslag av 

transaktionsmarknadsföring. Där Nordeas koppling blir tydligare genom bankens fokus på 

stora evenemang vilket borde innebära betydande pengamässiga satsningar. Investeringen 

inom sponsring påvisar att aktiviteten har en central roll i Nordeas spridning av varumärket.   
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Kontorschefen på Handelsbanken förklarar valet att inte använda reklam och sponsring, 

istället sker spridning av varumärket genom deras kunder. Handelsbanken försöker att få 

kunderna att sprida varumärket genom att vara aktiva på marknaden och skapa starka 

relationer med kunderna. Handelsbankens tankesätt har en koppling till 

relationsmarknadsföring, eftersom banken strävar efter att sprida sitt varumärke genom att 

ha starka relationer med sina kunder.   

5.3 Förändring marknadsföring 

Nordeas marknadsföring har genomgått en förändring där Nordea gått från en 

transaktionsbank, till att ha inriktning på relationer, där kundens behov värdesätts högre än 

den enskilda transaktionen. Bankens tidigare marknadsföring gick ut på att hantera kundens 

önskemål och har nu utvecklat till att gå ut på att förstå kundens hela ekonomi och leverera 

det som skulle förbättra kundens situation. (Kontorschef, Nordea) Tidigare marknadsföring 

gick ut på att agera ordermottagare för kunden (Kontorschef, Nordea), vilket kan tyda på att 

enskilda transaktionen var i fokus. Enligt Grönroos (1991) benämns marknadsföring som har 

fokus på enskilda transaktionen som en transaktionsmarknadsföring. Men med tanke på den 

aspekten att det är kundens önskemål som avgör vilken tjänst som levereras är det inte 

korrekt att benämna Nordeas tidigare marknadsföring som en transaktionsmarknadsföring. 

Då transaktionsmarknadsföring enligt Grönroos (2007, s.28) går ut på att företaget från första 

stund har som ambition att kunden ska genomföra en specifik transaktion. De transaktioner 

som genomfördes innan tekniska utvecklingen kan beskrivas som att det till stor del var styrda 

av kunden. Med tanke på det kan de tidigare transaktionerna och marknadsföringen inom 

Nordea ha både inslag av transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Eftersom 

fokusen på den enskilda kundstyrda transaktionen liknar en hybrid mellan de båda 

marknadsföringsdisciplinerna.  

Kontorschefen på Handelsbanken förklarar att deras marknadsföring i stora drag inte har 

förändrats, då de fortfarande har samma utgångspunkter för sin marknadsföring. 

Handelsbankens avsaknad av betydande förändringar för marknadsföringen kan bero på att 

marknadsföringen redan var inriktad på aspekter som marknaden efter tekniska utvecklingen 

efterfrågar. Vilket innebär att Handelsbanken var anpassad för utvecklingen på marknaden 

redan innan utvecklingen skedde. Dock beskriver kontorschefen på Handelsbanken att deras 

kundkontakt har blivit mer säljande och att de nu mera går ut på att ta mer kontakt och att 

täcka kundens hela bankengagemang med Handelsbankens tjänster. När ett företag har som 

mål att övertyga kunden att genomföra en viss transaktion betraktas marknadsföringen som 

en transaktionsmarknadsföring (Grönroos, 2007, s.28). Kundkontakt som Handelsbankens 

kontorschef beskriver kan tolkas som att banken har ett tydligt mål att övertyga kunden att 

genomföra vissa transaktionen för att fylla deras kunders bankengagemang med deras 

tjänster. Handelsbankens marknadsföring kan därför ses som att den utvecklats till att ha 

inslag av transaktionsmarknadsföring inom just denna aspekt. Huruvida det är möjligt för 

banker att bedriva en marknadsföring utan den säljande inslaget och samtidigt vara 

framgångsrika kan ifrågasättas. Banken kan ses som tvingande att vara en säljande 
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organisation för att klara av att öka sin lönsamhet. För att kunden ska fylla sitt 

bankengagemang med bankens tjänster kan det vara lämpligt att försöka influera kunden till 

detta.   

Utvecklingen inom marknadsföring på bankmarknaden har gått från att fokusera på 

försäljningsaktivitet till att fokusera på marknadsföring som stödjer långsiktiga relationer med 

kunder (Echeverri & Edvardsson, 2012, s.40-41). Denna utveckling bekräftas av utvecklingen 

av Nordeas marknadsföring som har utvecklats från att handla om transaktioner för att 

uppfylla kundens önskemål till att handla om relationer för att förstå kundens verkliga behov. 

Båda de undersökta bankerna kan benämnas som att de tillämpar en relationsmarknadsföring 

för sin verksamhet, något som Echeverri & Edvardsson (2002, s.42) påpekar i allt större 

utsträckning tillämpas av företag på tjänstemarknaden. Därför kan det ses som att de svenska 

storbankerna har utvecklat sin marknadsföring på ett liknade sätt som Echeverri och 

Edvardsson benämner i sin teori. 

Kunderna på bankmarknaden efterfrågar nu att kontakten med banken ska inriktas på 

rådgivning och förslag om kundens bankengagemang (Kontorschef, Nordea). Efterfrågan på 

en rådgivande kontakt kan tolkas som att kunden kräver fokus som sträcker sig längre än 

enskilda transaktionen. Nordea har hanterat marknadsförändringen genom att som tidigare 

beskrivits anpassat sin marknadsföring efter tekniska utvecklingarna. Enligt Blazevic & Lievens 

(2004) behöver organisationer inom finansbranschen vara flexibla då de ska hantera en 

föränderlig marknad, i form av tekniska och kundförändringar. Det kan ses som att Nordea har 

varit flexibla för marknadsförändringar genom att verkställa betydande ändringar inom sin 

marknadsföring. 

På finansmarknaden är det avgörande hur företagen använder sin förmåga att utveckla och 

forma organisationen efter förändringar på marknaden. Det är även viktigt att företagens 

anställda uppmuntras och har möjlighet till utveckling. (Blazevic & Lievens, 2004) Både 

Handelsbanken och Nordea har genomfört aktiviteter för att öka personalens kompetensnivå, 

för stämma överens med kraven som finns på marknaden. Enligt servicetjänstschefen på 

Nordea har personalen utbildas för att deras kompetens skulle vara högre och mer tillämpad 

till den utvecklade marknaden. Rådgivaren på Handelsbanken påpekar att bankernas anställda 

har ökat sin kompetens för att kunna leverera de tjänster som begärs på marknaden. 

Kompetensökningen kan ses som ett försök att forma sin organisation efter den förändrade 

bankmarknaden och båda bankerna verkar uppmuntra personalens kompetensutveckling. 

Det har även genomförts strukturella förändrar inom båda bankerna för att matcha rådande 

marknadssituation. Där Nordea har omfördelat personal, vilket har gjorts från kundtjänst till 

rådgivandetjänster (Kontorschef, Nordea) och Handelsbanken som numera endast har 

rådgivare som anställda på kontoret (Kontorschef, Handelsbanken 1). Även detta kan ses som 

att bankerna format verksamheten efter den förändrade marknaden, likt de teorier som 

Blazevic och Lievens (2004) beskriver. 



 Magisteruppsats 2014-06-02 
 

 

33 
 

5.4 Kundkontakt och kundrelationer 

Både Handelsbanken och Nordea arbetar tillsammans med kunden i en gemensam dialog för 

att hitta en kundanpassad lösning. Nordea pratar om att gemensamt med kunden kunna 

uppfylla kundens behov (Rådgivare, Nordea) och Kontorschefen på Handelsbanken beskriver 

att det uppnås genom en aktiv dialog mellan kunden och rådgivaren. När en kundkontakt 

innehåller en aktiv kontakt mellan båda inblandade parter benämns det som en 

relationskontakt (Storbacka & Lehtinen, 2000, s.57). Den beskrivna kundkontakten med ett 

gemensamt arbete och en aktiv dialog som Nordea och Handelsbanken bedriver kan därför 

benämnas som en relationskontakt. Den aktiva dialogen med kunden som bankerna bedriver 

skapar möjligheten för att anpassa tjänsterna efter den specifika kunden. Bankernas 

kundkontakt i detta avseende har också en tydlig distans från de som benämns som 

transaktionskontakt. Där kontakten enligt Coviello et al. (1997) innehåller en aktiv säljaren och 

en passiv köpare.  

Handelsbankens kontakt med kunden handlar i stor uträckning om att lyssna på kunden och 

efter det försöka förstå kundens behov och förklara vilka tjänster som kunden skulle gynnas 

av (Rådgivare, Handelsbanken). Enligt Storbacka & Lehtinen (2000, s.68) är det viktigaste 

steget för att bevara en relation och en kundkontakt att säljaren lyssnar på kunden och ger 

råd som är anpassade till den insamlade informationen. Kunden önskar även att bli bekräftad, 

vilket kommer leda till en starkare relation till organisationen (Khalaf et al., 2013). Genom att 

Handelsbanken försöker lyssna och förstå kunden, kommer kunden bli bekräftad och 

relationen mellan banken och kunden kommer bli starkare.  

Även Nordeas kundkontakt går ut på att lyssna och förstå kundens situation och genom att 

lära känna kunden också förstå hur behoven kan uppfyllas (Rådgivare, Nordea). 

Kundkontakten av den karaktär som Handelsbanken och Nordea bedriver ska enligt teorin från 

Storbacka & Lehtinen (2000, s.68) leda till att kundnöjdheten ökar och att kunden blir mer 

lojal mot företaget. Grönroos (2002, s.50) anser att kundnöjdhet uppnås genom att förstå 

kunden och på det sättet skapa ett förtroende. Även denna teori bekräftar att Handelsbankens 

och Nordeas beskrivna kundkontakt kan tolkas som en kontakt som skapar starka relationer 

och kundnöjdhet. Genom att skapa starka relationer kan bankerna bli mer trygg eftersom 

kunderna blir mer stabila och nöjda med bankens agerande.  

Enligt Kotler & Armstrong (2008, s.20) kan nöjda och lojala kunder hjälpa företaget att sprida 

varumärket genom att de berättar om sin nöjdhet för personer i sin närhet. Detta är något 

som Nordea tror på, då servicetjänstschefen påpekar att den bästa marknadsföringen som 

Nordea kan få är när deras nöjda kunder sprider deras varumärke genom att de 

rekommenderar deras bank till sin omgivning. Spridningen genom nöjda kunder kommer av 

en direkt konsekvens och bankerna kan inte styra händelsen. Spridningen är positiv vilket 

innebär att banken väljer att uppmuntra och stödja vidare spridning av varumärket.  Här kan 

det ses som att banken får spridning av varumärket genom att uppfylla och tillfredsställa 
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kundens behov, vilket innebär att banken inte behöver spendera pengar för denna typ av 

marknadsföring. 

Handelsbanken har genom att förlänga öppettiderna på kontoret och ökat tillgängligheten via 

andra kontaktpunkter försökt att uppfylla ett kundönskemål (Kontorschef, Handelsbanken 1). 

Nordea försöker även de att tillfredsställa ett kundönskemål genom att erbjuda dygnet runt 

tillgängligt via telefonbanken, där det är möjligt att få kvalificerad rådgivning 

(Servicetjänstchefen, Nordea; Kontorschefen, Nordea). Genom att vårda kundrelationen kan 

högre kundnöjdhet uppnås. Båda bankerna försöker att vårda kundrelationen genom att 

uppfylla kundens önskemål och det troliga syftet med det är att öka kundnöjdheten. För att i 

slutändan få mer lojala kunder, då Leverin & Liljander (2006) beskriver att kundnöjdheten 

utgör på bankmarknaden grunden till att få lojala kunder. Dock behöver bankerna ta i 

beaktning det Leverin och Liljander (2006) tillägger, att kundnöjdhet inte är någon garanti att 

kunden ska förbli lojal mot banken.  

Lojala kunder är enligt Oliver (1999) kunder som genomför konsekventa återköp hos företag 

och lojala kunder spenderar enligt Lam et al. (2013) mer pengar på tjänster hos de specifika 

företaget. Enligt rådgivaren på Handelsbanken finns det fortfarande kundlojalitet på svenska 

bankmarknaden. Dock har mängden lojala kunder minskat under den undersökta perioden. 

5.5 Den förändrade kundkontakten 

Svenska storbankerna träffar efter tekniska utvecklingen på marknaden mindre kunder via det 

fysiska kontoret. Istället genomförs kundkontakten i större utsträckning via det tillkomna 

tekniska tjänsterna i form av internetbank, telefonbank och mobilapplikationen (Kontorschef, 

Handelsbanken 1; Servicetjänstchef, Nordea). Menor et al. (2002) menar att inom 

tjänstemarknaden är ett viktigt konkurrensmedel att klara av att hantera och använda 

tekniska utvecklingarna inom sin verksamhet. Eftersom båda bankerna påpekar att deras 

verksamhet nu hanterar och innehåller hög grad av de tekniska tjänsterna, kan de ses som att 

de har följt teorin och introducerat utvecklingen till sin verksamhet. 

Nordea hjälper sina kunder att klara av vissa av sina bankärenden via de tekniska 

plattformarna (Servicetjänstchef, Nordea) och på Handelsbanken genomförs utbildningar där 

kunden får lära sig använda dessa nya tjänster (Kontorschef, Handelsbanken 1). Detta visar att 

svenska storbankerna vill introducera och få sina kunder att i ännu större utsträckning klara 

av sina bankärenden via de nya tjänsterna. Menor & Roth (2007) beskriver att företag på en 

tjänstemarknad som anammar nya tekniken också är de företag som blir framgångsrika. De 

båda bankernas användning och strävan efter att introducera de tekniska tjänsterna ännu mer 

påvisar att det anammar den nya tekningen och att det har möjlighet att genom det bli 

framgångsrika på bankmarknaden. Introduceringen av de tekniska tjänsterna för bankerna 

beror på kundernas efterfrågan på tjänsterna. Vilket gör att introduceringen och anammandet 

av tekniska utvecklingar bör ses som ett krav och påtvingat för att fungera på marknaden.  
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Rådgivaren på Handelsbanken påpekar dock en risk med tekniska utvecklingen och dess 

introducering på svenska bankmarknaden. Där risken har ökat att kunden genom den nya 

tekniken helt saknar en betydande relation till banken (Rådgivare, Handelsbanken). Även 

Nordea ser en risk med den teknologiska utvecklingen på bankmarknaden, då kunderna idag 

är rörliga och mer benägna att byta bank (Kontorschef, Nordea). Detta innebär att bankerna 

efter tekniska utvecklingen måste lägga större vikt och fokus på att skapa betydande 

relationer för att deras kunder inte ska följa trenden att vara mer rörlig på bankmarknaden. 

Enligt kontorschefen på Nordea är största förändringen inom kundkontakten att kontakten 

går ut på att bygga relationer och ge kunden rådgivning. Tidigare kontakt gick den ut på att 

leverera de som kunden begärde. Samma utveckling beskriver Handelsbankens kontorschef 

som att tjänsten har gått från en ordermottagning till att nu vara en rådgivande och utbildande 

tjänst. Utvecklingen av kundkontakten kan tyda på att den gått från transaktionskontakt till 

att definieras som en relationskontakt. Då tidigare kundkontakten kan beskrivas som att 

kunden är den aktiva där det är kundens begäran som styr hela transaktionen och bankens 

agerande som ordermottagande kan nästan beskrivas som passivt. Därför är det möjligt att 

benämna tidigare kundkontakten som en transaktionskontakt. Med tanke på att inom 

transaktionskontakt är det den ena parten som är aktiv och den andra är passiv (Coviello et 

al., 1997). Enligt Coviello et al. (1997) är den aktiva parten inom transaktionskontakt den 

säljande parten, vilket i detta fall skulle utgöras av banken. Vilket inte verkar vara fallet inom 

den tidigare kundkontakten då kunden har varit den drivande och aktiva under kontakten. 

Därför kan den tidigare kontakten varken benämnas som en relationskontakt eller ren 

transaktionskontakt då den tidigare kundkontakten innehöll inslag av båda kontaktformerna.  

Svenska storbankerna har den åsikten att kundkontakten har förändrats till att vara mer 

personlig och vara på en mer djupgående nivå. Genom att förstå att kundkontakten har 

utvecklats till att handla om ett samspel mellan kunden och banken för att hitta en gynnsam 

lösning, är det även möjligt att förstå att kontakten blivit mer djupgående och personlig. 

Eftersom Wikström et al. (1994, s.71) beskriver att kundkontakten och relationen fördjupas 

genom att värdeskapande görs i samspel mellan företaget och kunden. Därför kan det ses som 

att utvecklingen av kundkontakten medfört att en nästan automatisk ökning av det personliga 

innehållet inom kundkontakten och kundrelationen.  
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6 Slutsatser 

Studiens syfte och frågeställning besvaras under kapitlet och avslutas med möjlig vidare 

forskning. Kapitlet inleds med att syftet besvaras med två punkter och sedan besvaras 

frågeställningen.  

Studiens syfte är att skapa en bild över hur bankerna använder sin marknadsföring mot 

privatkunder, samt att hur det har förändrats med tanke på den tekniska förändringen på den 

svenska bankmarknaden. 

 De svenska storbankerna bedriver en relationsmarknadsföring med vissa fall inslag av 

transaktionsmarknadsföring.  

 

De två svenska storbankernas centrala delar i marknadsföringen har tydliga kopplingar till 

relationsmarknadsföring. Det centrala i båda bankernas marknadsföring är fokus på kunden, 

samspelet med kunden och skapandet av relationer. Svenska storbankerna har även ett inslag 

av transaktionsmarknadsföring, med tanke på att den ena bankens användning av sponsring 

och den andra banken försöker vara en säljande organisation genom att täcka hela kundens 

bankengagemang. 

 Efter den tekniska utvecklingen har svenska storbankerna gått från att bedriva en form 

av transaktionsmarknadsföring till att bedriva en relationsmarknadsföring. 

 

Tekniska utvecklingen har lett till att marknaden har gått från att fokusera på transaktioner 

för kundens önskemål till att handla om relationer och kundens verkliga behov. Den ena 

storbanken har anpassat sin marknadsföring för att passa in på den utvecklade marknaden, 

genom att gått från en form av transaktionsmarknadsföring och ordermottagning till ett fokus 

på kunder och relationsmarknadsföring. Den andra storbanken har inte förändrat sin 

marknadsföring, som redan var fokuserad på kundens behov. Efter utvecklingen bedriver 

svenska storbankerna en relationsmarknadsföring, med fokus på kundrelationer. 

Har och i så fall hur har bankernas syn på kundrelationer och kundlojalitet förändrats med 

avseende på den tekniska förändringen som har skett på den svenska bankmarknaden? 

Efter den tekniska utvecklingen har svenska storbankerna numera ett samspel med kunden 

via en gemensam dialog för att finna kundanpassade lösningar inom sina kundrelationer. 

Kundrelationen ska både vara gynnsam för både svenska storbankerna och kunderna, vilket 

gör att en form av ömsesidigt beroende skapas. Den tidigare kundrelationen och 

kundkontakten bestod mer av ordermottagning, där kundens önskade transaktioner 

genomfördes. Kundkontakten har på svenska bankmarknaden utvecklats till att vara mer 

personlig och på en djupare nivå genom att kunden har integrerats i värdeskapandet av 

tjänsten.  
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På svenska bankmarknaden finns det fortfarande kunder som är lojala mot sin bank, dock har 

kundlojaliteten minskat på grund av den tekniska utvecklingen. Genom tekniska utvecklingen 

har mängden av kundlojalitet på svenska bankmarknaden minskat. Men enligt svenska 

storbankerna existerar fortfarande kundlojalitet på bankmarknaden. 

6.1 Vidare forskning 

En vidare forskning vore att utforska problemet ur kunden perspektiv, hur kunden har upplevt 

svenska bankernas anpassning efter den tekniska utvecklingen. Det skulle även vara intressant 

att studera förändring ur kundens perspektiv, där kunden får framföra deras åsikter om vad 

som har förändrats på marknaden med tanke på den tekniska utvecklingen.  

En annan forskningsaspekt skulle kunna vara att utforska vad tekniska utvecklingen haft för 

påverkan på transaktionskostnader på svenska bankmarknaden.  Genom det kan en förståelse 

om orsakerna till förändringen som skett skapas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju med kontorschef 

Allmänna frågor  

 Beskriv Handelsbanken i korthet.  

 Beskriv dina arbetsuppgifter 

 Hur skiljer sig Handelsbanken mot de andra storbankerna? 

Nuvarande marknadsföringsstrategier 

 Hur arbetar ni för att behålla era kunder?(kundrelationer) 

  Hur ser ni på långsiktighet och hur gör ni för att nå denna långsiktighet? (5-10 år) 

 Bearbetas alla kundgrupper på samma sätt (Ålder, banktjänster)?  

 Hur arbetar ni för att skapa förtroende hos kunden vid första mötet? 

 Hur bearbetar ni kunder som har flera olika banker? (vill man ha hela 

bankengagemanget, hur ser målet ut) 

 Hur bevaras en kundrelation på bankmarknaden? (Kan ha redan besvarats) 

Förändrade marknadsföringsstrategier  

 Vad har förändrats på bankmarknaden de senaste 5-10 åren? (2004) 

 Vad har den teknologiska utvecklingen bidragit till för förändring? (Internetbank, 

telefonbank) 

 Hur upplever kunderna denna teknologiska förändring? (vad kunderna egentligen 

tycker om denna förändring, bankens perspektiv) 

 Hur är eran (bankens) åsikt om denna tekniska utveckling? 

 Hur har det skett någon förändring i arbetsuppgifterna på banken med avseende på 

den tekniska utvecklingen?  

 Hur har kundkontakten förändrats? 

 Hur har mängden personligkontakt förändrats 

 Hur har arbetet för att skapa kundrelationer förändrats? 

 Hur har er marknadsföring förändrats med tanke på den tekniska utvecklingen? 

 Vad innebär att er kontanthantering är kvar med tanke på att många andra banker 

inte har kvar sin kontanthantering? 

Är det någon fråga som är extra viktigt att ställa till banktjänstemannen? 

Är det är någon fråga som vi har missat? 
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Bilaga 2 

Intervju med anställda 

Allmänna frågor  

 Beskriv dina arbetsuppgifter 

 Hur skiljer sig Handelsbanken mot de andra storbankerna? 

Nuvarande marknadsföringsstrategier 

 Hur arbetar ni för att behålla era kunder? (kundrelationer) 

 Bearbetas alla kundgrupper på samma sätt (Ålder, banktjänster)?  

 Hur arbetar ni för att skapa förtroende hos kunden vid första mötet? 

 Hur bearbetar ni kunder som har flera olika banker? (vill man ha hela 

bankengagemanget, hur ser målet ut) 

 Hur bevaras en kundrelation på bankmarknaden? (Kan ha redan besvarats) 

Förändrade marknadsföringsstrategier  

 Vad har förändrats på bankmarknaden de senaste 5-10 åren? (2004) 

 Vad har den teknologiska utvecklingen bidragit till för förändring? (Internetbank, 

telefonbank) 

 Hur upplever kunderna denna teknologiska förändring? (vad kunderna egentligen 

tycker om denna förändring, bankens perspektiv) 

 Hur är din åsikt om denna tekniska utveckling? 

 Hur har det skett någon förändring i arbetsuppgifterna på banken med avseende på 

den tekniska utvecklingen?  

 Hur har kundkontakten förändrats? 

 Hur har mängden personligkontakt förändrats 

 Hur har arbetet för att skapa kundrelationer förändrats? 

 Vad innebär att er kontanthantering är kvar med tanke på att många andra banker 

inte har kvar sin kontanthantering? 

 


