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Research questions:  

How has the digitization of banking services affected the physical bank offices? 

 

How are the banks affected financially by the closure of the bank offices? 

 

How do banks think the continued development of online banking will affect the banks future? 

 

Purpose: The purpose with this study is to gain a deeper understanding of how the digital 

development of the banks products and services will affect the physical bank offices and also how the 

banks think the future of the industry will look like. 

 

Method: The research strategy for this study has been of a qualitative nature and with an abductive 

approach to understand the social reality and to gain a deeper understanding of the selected subject. 

Three interviews have been completed with different respondents from various universal banks to get 

a broader perspective of how the banks have been affected by the digital development. The result of 

the collected empirical data was then compared against the generated frame of reference. 

 

Conclusion:  

The digitization of banking services has led to a changed customer behavior with the use of banking 

services since the customers use online banking instead of visiting the physical bank offices to 

perform everyday errands. This has led to reduced customer visits at the offices, which results in 

closure of bank offices and restructuring of staff. 

 

The economic impact of closures of the physical bank branches will in the short term be expensive but 

in the long term it will be profitable for the banks.  

 

In the future the respondents believe that the physical offices will be remained but not in the same 

extent. In the future the offices will work with more complex errands and gather all resources to one 

place to be able to face the customers needs.  
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Frågeställning:  

Hur har digitaliseringen av banktjänster påverkat de fysiska bankkontoren? 

 

Hur påverkas bankerna ekonomiskt av nedläggningen av bankkontoren? 

 

Hur tror bankerna att den fortsatta utvecklingen av online banking kommer påverka bankernas 

framtid? 

 

Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse om hur den digitala utvecklingen av bankens 

tjänster och produkter påverkar de fysiska bankkontoren samt hur bankerna tror hur branschens 

framtid ser ut. 

 

Metod: Den valda metoden för denna studie är en kvalitativ metod med ett abduktivt synsätt för att 

förstå den sociala verkligheten och att få en djupare förståelse inom det valda forskningsområdet. Tre 

stycken intervjuer har genomförts med respondenter från olika universalbanker för att få en bredare 

bild av hur bankerna påverkats av den digitala utvecklingen. Resultatet av den insamlade empirin 

ställdes därefter mot den framtagna referensramen.  

 

Slutsats:  

Digitaliseringen av banktjänster har lett till ett förändrat kundbeteende vid utförande av bankärenden 

då de använder sig utav de digitala kanalerna för att utföra vardagliga ärenden istället för att besöka ett 

fysiskt kontor. Detta har lett till minskade kundbesök på kontoren vilket har inneburit nedläggning av 

vissa kontor samt omstrukturering av personal.  

 

Den ekonomiska effekten av nedläggning av de fysiska bankkontoren kommer på kort sikt bli 

kostsamt men på lång sikt kommer det bli lönsamt för bankerna.  

 

I framtiden tror respondenterna att de fysiska kontoren kommer att finnas kvar men inte i lika stor 

utsträckning. Kontoren kommer i framtiden arbeta med mer komplexa ärenden och samla alla resurser 

så att kompetensen finns tillgänglig på samma plats för att kunna möta kundernas efterfrågan. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras en övergripande bild och bakgrund om det undersökta ämnet. 

Områden som kommer behandlas är bakgrund, problembakgrund, problemformulering, syfte 

och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 
Banksektorn har en central roll i den svenska ekonomin. De står som en naturlig motor för 

den finansiella tillväxten i Sverige, och även för att öka människors välfärd. Tjänsterna och 

produkterna som bankerna erbjuder sina kunder är en förutsättning för att samhället med 

företag och privatpersoner ska kunna verka. De möjliggör för företag att få tillgång till kapital 

för att kunna investera och på så sätt kunna expandera. Andra tjänster som bankerna 

möjliggör för företagen är att kunna ta betalt samt betala men även hantera risker och försäkra 

sig. För privatpersoner handlar det om andra typer av tjänster som efterfrågas, till exempel att 

betala med kort, betala räkningar, spara pengar i fonder och aktier och låna pengar för husköp 

och konsumtion. (Svenska Bankföreningen, 2014) 

 

Bankerna i Sverige kan delas in i tre kategorier, universalbanker, nischbanker och utländska 

banker samt sparbanker. Universalbanker är de banker som verkar på större del av den 

finansiella marknaden och erbjuder alla typer av finansiella tjänster. Till universalbanker 

räknar man de fyra svenska storbankerna; Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB vilka 

alla har en betydande del av den svenska bankmarknaden. Nischbanker och utländska banker 

är en annan typ av banker. Till dessa räknas övriga bankaktiebolagen som inte verkar på den 

breda finansiella marknaden och utländska bankfilialer. I den sista kategorin, sparbanker, 

finns de bankerna som verkar på lokala och regionala marknader. (Banker i Sverige, 2016) 

 

Förtroendet för bankerna och finanssektorn är helt avgörande för den finansiella stabiliteten, 

därför har man byggt upp tydliga lagar och regelverk kring det finansiella systemet för att 

skydda förtroendet. Det är framförallt Riksbanken och Finansinspektionen som ansvarar för 

att kontrollera att dessa regler följs. Finansinspektionen är en statlig myndighet vars uppgift är 

att övervaka den finansiella marknaden samt att utveckla nya regler och kontrollera att de 

följs. Riksbanken är Centralbanken i Sverige och har i uppgift att se över penningpolitiken i 

landet. Målet är att hålla ett fast penningvärde men också att främja ett säkert och effektivt 

betalningsväsende. (Svenska Bankföreningen, 2014) 

 

Idag pågår en samhällsutveckling i Sverige där samhället allt mer drivs mot en digitalisering 

som innebär att man övergår till ett digitalt samhälle. Digitaliseringen påverkar vår vardag allt 

mer, det kan vara allt från nya betalningslösningar till att sköta bankärenden via dator eller 

mobiltelefonen. (Digitaliseringskomissionen, 2016) 

 

Sverige blev nyligen rankad som det näst bästa landet när EU undersökte medlemsländernas 

digitala standard. Resultatet togs fram genom att studera fem områden inom digitalisering hos 
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varje land. I undersökningen togs bland annat hänsyn till frågor som uppkopplingskostnader, 

hur många som spelar spel och hur många som gör sina bankärenden online. Av rankinglistan 

så syns ett tydligt mönster där Nordeuropa ligger i framkant bland EU-länderna. Syftet med 

undersökningen är att hjälpa medlemsländerna att få en bild av den digitala utvecklingen i 

varje land. (Svenska dagbladet näringsliv, 2015) 

 

Finanssektorn står just nu inför stora marknadsförändringar då de befintliga aktörerna 

utvecklar sin verksamhet samtidigt som det kommer in nya aktörer som spetsar till 

konkurrensen. Den stora marknadsförändringen beror på den digitalisering som just nu sker, 

vilket har ändrat förutsättningarna för hela branschen. Eftersom kunderna i allt mindre 

utsträckning efterfrågar de fysiska bankkontoren har det lett till att bankerna anpassat sig efter 

kundernas önskemål och behov (Svenska Bankföreningen, 2014). Nedläggningarna av 

bankkontoren beror dock inte endast på kundernas efterfrågan utan handlar även om 

kostnadsbesparing för bankerna (Hosein, 2009). 

1.2 Problembakgrund 
Under 1990-talet började det ske en stor förändring inom bankvärlden mot att använda 

självbetjäningskanaler för att utföra bankärenden istället för att besöka de fysiska 

bankkontoren, ett exempel på en sådan är internetbanken. Internetbanken är en portal som 

erbjuder ett flertal olika banktjänster åt sina kunder, det kan handla om allt från att betala 

räkningar till att investera i värdepapper (Hosein, 2009). Enligt den Svenska Bankföreningen 

använder idag 80 % av Sveriges befolkning över 15 år internetbanken för att betala sina 

räkningar. Utöver internetbanken finns det även andra teknologiska kanaler för kunder att 

använda sig utav som mobilbanken och Swish. (Svenska Bankföreningen, 2014) 

 

Digitaliseringens utveckling påverkar kundernas beteende gentemot banken. Interaktionen 

mellan banken och dess kunder på de fysiska kontoren blir alltmer ovanlig, och leder till att 

självservicekanalerna, internet- och mobilbanken, används mer. Då det är tidskrävande och 

kan vara ansträngande att ta sig till de fysiska kontoren har de personliga mötena ersatts med 

att kunderna utför sina bankärenden själva genom digitala kanaler. (Hosein, 2009; 

Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto & Pahnila, 2004) 

 

Kundernas förändrade beteendemönster har lett till att allt fler bankkontor har stängts ned 

under de senaste åren då bankerna bemött kundernas efterfrågan genom att istället erbjuda de 

digitala banktjänsterna. Det har visat sig att online banking är de billigaste kanalerna att 

leverera sina tjänster via när den väl är etablerad. Genom att minska antal kontor kan 

bankerna även spara pengar på att dra ned personal och andra kostnader som till exempel 

lokalhyra och löner (Hosein, 2009; Pikkarainen et al., 2004). Detta har varit bidragande 

faktorer till att antal kontor i Sverige har minskat med 250 stycken för tre av de största 

bankerna; SEB, Nordea och Swedbank på tio år (Expressen, 2016). Även Handelsbanken är i 

en förändringsprocess och planerar att stänga ner 50-60 kontor under de närmsta åren. Detta 

är en totalvändning från deras sida som plötsligt ändrar riktning i sin profilfråga. Kostnaderna 

för att stänga ner kontoren beräknas blir nära 700 miljoner eftersom personalstyrkan kommer 

att behöva minska. 
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Då denna fråga är aktuell där banker ständigt kommer med nya besked i hur de anpassar sig 

efter de ändrade digitala förutsättningarna gör att ämnet blir intressant att undersöka. 

Eftersom digitaliseringen har en stor betydelse för gemene man i dagens samhälle och att allt 

fler bankkontor läggs ned, har vi valt att fördjupa oss inom området, därav frågeställningarna 

nedan. 

1.3 Problemformulering 

 Hur har digitaliseringen av banktjänster påverkat de fysiska bankkontoren? 

 Hur påverkas bankerna ekonomiskt av nedläggningen av bankkontoren? 

 Hur tror bankerna att den fortsatta utvecklingen av online banking kommer påverka 

bankernas framtid? 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att få en djupare förståelse om hur den digitala utvecklingen av bankens 

tjänster och produkter påverkar de fysiska bankkontoren samt hur bankerna tror att 

branschens framtid ser ut. 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas till hur den svenska bankmarknaden påverkas av digitaliseringens 

utveckling. Undersökningen är utifrån bankernas synvinkel samt avgränsas till 

privatmarknaden och inte företagsmarknaden. Den geografiska avgränsningen är 

Mellansverige och undersökningen kommer därför inte ta hänsyn till internationella 

marknader. Bankerna som valts att studera är tre universalbanker; Swedbank, Handelsbanken, 

och Nordea. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras det val av metod som använts i studien. Vi kommer att redogöra 

val av forskningsstrategi samt beskriva tillvägagångssätt vid insamling av primär- och 

sekundärdata samt urval. Kapitlet behandlar även studiens operationalisering. Avslutningsvis 

kommer en trovärdighetsdiskussion presenteras samt metod- och källkritik.   

 

2.1 Forskningsstrategi 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två metodologiska strategier som många författare 

skiljer mellan, kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningsmetoden riktar 

in sig mer på ord, jämfört med den kvantitativa metoden som riktar in sig mer på siffror. 

Enligt McCracken (1988) omfattar vanligtvis kvalitativa studier ett fåtal antal respondenter 

och forskaren försöker istället få en djupare förståelse. Denna metod är därför passande till 

vår studie då vi vill få en djupare förståelse inom forskningsområdet och tyngden i en 

kvalitativ metod är att förstå den sociala verkligheten och det som sker i den. Man strävar 

efter att få en helhetsbild av det man undersöker (Bryman & Bell, 2013, s. 409). 

 

Forskningsstrategi för denna studie är en abduktiv strategi som är en kombination utav 

deduktiv samt induktiv. Deduktiv ansats utgår ifrån tydliga teoretiska hypoteser som sedan 

ställs mot insamlat empiriskt material, medan induktiv ansats utgår från insamlat empiriskt 

material, utan teoretisk förförståelse, och drar slutsatser utifrån det. Enligt Alvehus (2013) går 

det att kombinera dessa två strategier där forskaren tillåts att växla mellan teoretisk och 

empirisk reflektion, vilket passar denna studie då en förståelse kan fås genom intervjuer 

samtidigt som kunskap och teorier inom området samlas in. Alvehus (2013) menar att det är 

svårt att ha en renodlad deduktiv eller induktiv ansats i praktiken vid kvalitativ 

forskningsmetod. 

 

För att genomföra en kvalitativ forskning kan man utföra kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer tenderar att vara mindre strukturerade jämfört med surveyintervjuer, så kallade 

strukturerade intervjuer, som kvantitativ forskning kan använda sig utav. Den kvalitativa 

forskningen fokuserar på att formulera generella frågor till respondenten och lägger en större 

tyngd på forskarens egen uppfattning och synsätt av intervjun. Genom öppna och generella 

frågor kan respondenten röra sig åt andra riktningar som hen upplever vara relevant och viktig 

till forskningen. Detta ger möjlighet till detaljerade och innehållsrika svar och därför har vi 

valt att genomföra kvalitativa intervjuer med våra respondenter. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Till vår studie har vi valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer eftersom de 

kännetecknas av att undersökaren använder sig utav en intervjuguide där det finns olika teman 

som intervjun ska centreras kring (Alvehus, 2013; Bryman & Bell 2013). Frågorna behöver 

heller inte ske i samma ordning som intervjuguidens uppställning, utan respondenten har 

frihet att utforma svaren på ett eget sätt (Bryman & Bell, 2013), vilket passar vår studie 

eftersom vi vill få ut så innehållsrik information som möjligt ur respondenterna. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
Vid startskedet av uppsatsskrivandet läste vi nyhetsartiklar om stora nedläggningar av 

bankkontor runt om i Sverige och övriga länder som gjorde att vi fastnade för ämnet direkt 

och ville få en djupare inblick av. Informationssökning påbörjades direkt för att ge oss en 

djupare kunskap om ämnet. Detta gjorde att vi snabbt kunde utforma ett konkret problem som 

vi ville undersöka. 

2.2.1 Urval 

Det finns en del kritik angående tillämpningen av kvalitativa forskningsmetoder. De risker 

som tas upp är att kvalitativa undersökningar kan bli för subjektiva, att den insamlade datan 

från respondenterna bygger på personliga uppfattningar och att den personliga relationen till 

respondenten kan påverkar analysen negativt (Bryman & Bell, 2013). För att motverka dessa 

punkter använder vi oss utav ett strategiskt urval som möjliggör att få respondenter på rätt 

position med rätt erfarenhet till studien (Alvehus 2013). Urvalet av respondenter är också ett 

bekvämlighetsurval i vår studie, där Alvehus (2013) beskriver det som ett urval som baseras 

på vilka människor som finns tillgängliga för forskaren. Detta urval passade studien då 

kontakter inom finansbranschen fanns tillgängliga.  

 

Då vi valt att avgränsa oss till bankerna och deras synvinkel på ämnet har samtliga intervjuer 

skett med banker. Vi valde att kontakta banker och respondenter som verkat på den svenska 

marknaden under en längre tid för att ge sin bild om hur den digitala utvecklingen påverkat 

bankerna under de senaste åren. De valda respondenterna i vår studie är personer från 

Swedbank, Handelsbanken och Nordea, anledningen till de valda respondenterna är deras roll 

i företaget samt bankernas position på den svenska finansmarknaden. Samtliga respondenter 

som vi valt att intervjua har befattningen kontorschef eller biträdande kontorschef på deras 

kontor. Detta var ett aktivt val från vår sida och Bryman och Bell (2013) menar att en person 

med en högre position kan besitta mer kunskap och ha en omfattande helhetsbild om ämnet.  

2.2.2 Operationalisering 

Vid insamling av data har syftet och problemformuleringar legat till grund vid samtliga val 

under studiens gång. Endast den information som kan besvara studiens problemformuleringar 

och varit relevant till syftet har tagits fram och analyserats.  

 

För att kunna besvara studiens problemformuleringar har en intervjuguide upprättats utifrån 

olika teman, se intervjuguide Bilaga 1. Vid utformandet av intervjufrågorna har vi utgått från 

den insamlade referensramen som studien behandlar. En operationalisering gör det möjligt för 

forskarna att formulera intervjufrågor med utgångspunkt från begrepp som forskarna i 

undersökningen vill ha svar på (Bryman & Bell, 2013). Syftet är att skapa ett samband mellan 

teoretiska begrepp och den empiriska datainsamlingen (Holmen & Solvang, 1997). 

Delområden som tas upp i referensramen är banker, bankernas förändring, digitaliseringen, 

förändringens påverkan på människan, kostnadsbesparing samt bankernas framtid. I varje 

delområde har teman tagits upp som sedan har varit en bidragande faktor till skapandet av 

studiens intervjufrågor. 

 

Med utgångspunkt i den insamlade referensramen formulerades ett utkast till intervjufrågor 

till våra tre respondenter utifrån syftet och våra egna tankar kring studien. Därefter granskades 
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frågorna mot den framtagna referensramen och problemformuleringarna för att säkerställa att 

all väsentlig information och viktiga områden skulle tas upp i intervjuerna, detta för att kunna 

ställa den insamlade empirin mot teorin i en analys för att sedan kunna dra slutsatser. Därefter 

sammanställdes frågorna och delades in i olika områden där samtliga frågor skulle behandla 

samma sak. Till exempel behandlar ett delområde i referensramen online banking och ett 

handlar om bankernas förändring, därför delade vi även in intervjufrågorna i dessa områden 

för att lättare kunna koppla samman teori och empiri i analysen.  

 

Intervjufrågorna har utformats så neutralt som möjligt för att undvika ledande frågor så att 

respondenterna inte ska påverkas av hur de är formulerade. Samtliga respondenter fick samma 

intervjuguide för att på så sätt få fram liknande information för att kunna besvara studiens 

syfte och problemformuleringar. 

 

2.2.3 Insamling av primärdata 

Vi ansåg att intervjuer är den metod som lämpar sig bäst för denna studie då vi behöver 

djupgående information där respondenten kan förklara detaljerat kring fokusområdet. Då vi 

genomfört en kvalitativ studie passade kvalitativa intervjuer bäst till undersökningen. 

 

Intervjuerna genomfördes med respondenter från tre av de största bankerna i Sverige och är 

utvalda utifrån deras position i företag i tro om att de har god kunskap om det aktuella ämnet 

vilket vi anser gör dem till trovärdiga källor. Intervjufrågorna ställdes på ett öppet sätt som 

gav respondenten möjlighet till att utveckla sina svar och därmed ge en djupare förklaring av 

ämnet. Fördelen med detta är att det öppnar upp för individuella olikheter i svaren samt 

möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten om svaret inte täcker den frågeställning som 

arbetet syftar till. Genom att utforma en intervjuguide efter de frågeställningar vi arbetat fram 

så ökar möjligheten att få användbar och värdefull data från respondenterna. Eftersom 

frågorna utgår från vår problemformulering blir det lättare för oss att styra samtalen åt de 

frågor som uppsatsen ska undersöka. Intervjuguiden ska fungera som en minneslista under 

intervjun för att intervjun inte ska missa områden som respondentens svar planeras att täcka. 

(Bryman & Bell, 2013) 

 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att förhålla sig flexibelt mot respondenten. Det handlar 

om att vara lyhörd och kunna följa upp teman som respondenten kommer in på (Bryman & 

Bell, 2013). Vi har valt att vara flexibla i våra intervjuer för att undvika att den ska övergå till 

en strukturerad intervju. Detta kan även innefatta ordningsföljden på frågorna om 

respondenten på ett naturligt sätt kommer in på en framtida fråga är det viktigt att kunna läsa 

av det och låta personen svara på den frågan direkt. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Vi ville helst utföra fysiska intervjuer med respondenterna då det ger möjlighet till en öppen 

dialog med chans till följdfrågor. Vid personliga intervjuer kan man även utläsa kroppsspråk, 

vilket kan underlätta om förvirring eller osäkerhet uppstår kring en fråga. (Bryman & Bell, 

2013) 

 

Vi tog kontakt med respondenterna via e-post samt personliga möten. Därefter bestämdes 

tidpunkt samt hur intervjuerna skulle genomföras. Den första intervjun genomfördes med 
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Handelsbanken via telefon den 11 april 2016 samt 25 april 2016 för komplettering av 

information. På grund utav nya förutsättningar gjordes en kompletterande intervju med 

Handelsbanken. Intervjun med respondenten från Swedbank skedde genom ett fysiskt möte 

den 20 april 2016 på deras kontor på Vasagatan i Västerås. Den tredje intervjun genomfördes 

med en respondent från Nordea den 28 april 2016 via telefon då respondenten inte hade 

möjlighet att genomföra en fysisk intervju. Innan intervjuerna genomfördes med de olika 

respondenterna skickades frågorna ut via mail för att ge dem chansen att förbereda sig. 

Samtliga gruppmedlemmar var sedan med och genomförde intervjuerna och var aktiva med 

följdfrågor till respondenterna. Alla intervjuer spelades in med respondenternas godkännande 

samtidigt som en av oss förde anteckningar för att inte bli distraherad och gå miste om viktig 

information. Fördelar med inspelade intervjuer är att det förbättrar minnet, underlättar vid 

analysering samt att det finns möjlighet att få upprepande genomgångar av respondentens svar 

(Bryman & Bell, 2013) 

 

Efter insamlandet av information från intervjuerna avlyssnade och kategoriserade vi dem i 

delområden. Det gjordes för att sedan kunna sammanställa informationen i empirikapitlet och 

ta bort information som inte var relevant till studien. Då intervjufrågorna var uppbyggda efter 

vår problemformulering så blev respondenternas svar relevanta med bra användbar data för att 

kunna besvara studiens syfte.   

 

Genom att ha tydliga grupperingar i vår intervjuguide där vi delat in frågorna efter studiens 

problemformulering kunde vi analysera datan från empirin på ett enkelt sätt. Efter 

genomförda intervjuer kunde vi sedan anpassa vår referensram efter vad som var relevant sett 

till empirin och ta bort oväsentlig information. Vi kopplade sedan samman referensramen 

med empiri och sammanställde det i en analys som vi sedan drog slutsatser av för att besvara 

våra problemformuleringar.  

2.2.4 Insamling av data till referensramen 

Vi har samlat in data till referensramen för att få fram underlag till varför marknaden ser ut 

som den gör, hur den digitala utvecklingen ser ut och hur individens preferenser utvecklats.   

 

Vid inhämtningen av datan är det främst vetenskapliga artiklar, litteratur samt webbsidor som 

vi har använt oss utav. Vi har tagit fram våra källor genom Mälardalens högskolas bibliotek i 

Västerås och olika sökmotorer, som till exempel Discovery, Google och DIVA. Sökord som 

vi använt oss utav vid framtagning av relevanta källor är; digitalisering, elektroniska 

banktjänster, e-banking, online banking, bankkontor med flera. Den litteratur vi använt oss av 

berör de områden som vi anser är relevanta för studien och kan kopplas samman med den 

insamlade primärdatan, det för att kunna besvara studiens syfte och problemformuleringar.  

 

Det som vi tycker är positivt med dessa källor är att de är lättillgängliga, kostnadsfria och 

många. Att det finns många källor av denna sort har vi även upplevt som en negativ aspekt 

eftersom det kan leda till att det kan bli svårt att välja relevanta källor till studien. 

2.3 Studiens trovärdighet 
Validitet och reliabilitet hänger ihop och skapar tillsammans studiens pålitlighet. Validitet 

visar vad vi mäter medan reliabilitet visar hur vi mäter det (Bryman & Bell, 2013). Enligt 



 8 

Bryman och Bell (2013) anser vissa forskare att dessa begrepp är svåra att tillämpa på 

kvalitativ forskning, istället bör man använda begreppen trovärdighet och äkthet, där 

trovärdighet i sin tur består utav fyra delkriterier. 

 

Ordet tillförlitlighet inom forskning innebär hur troliga resultaten är som studien lett till. För 

att få ett tillförlitligt resultat i en undersökning kan respondenten bekräfta att beskrivningen 

som forskaren har förmedlat är korrekt, detta kallas respondentvalidering (Bryman & Bell, 

2013). Efter att vi sammanställt intervjuerna från våra respondenter bad vi dem att läsa 

igenom beskrivningen och bekräfta att det som står är riktigt, det för att försäkra sig om att 

erfarenheten och resultatet överensstämmer. 

 

Pålitlighet inom forskning är en annan viktig aspekt. För att en studie ska vara pålitlig ska den 

vara upprepningsbar och kunna få liknande resultat även om studien genomförs vid ett annat 

tillfälle (Bryman & Bell, 2013). I vår studie har vi skrivit en detaljerad redogörelse om hur vi 

gått till väga i arbetsprocessen och hur vi motiverat våra val, detta för att vår studie ska gå att 

genomföras på nytt och få fram överensstämmande resultat även fast studien utförs vid ett 

senare tillfälle. Då vår studie är ett aktuellt ämne och befinner sig i en pågående 

förändringsprocess tror vi att det finns en chans att vår studie inte ger samma resultat i 

framtiden vid upprepning av undersökningen.  

 

I genomförandet av en undersökning är det viktigt att inte låta sina personliga värderingar 

påverka utförandet samt slutsatserna av en studie. Att ha förmågan att vara neutral och inte 

påverka den insamlade datan med egna åsikter och förståelse är betydande vid kvalitativa 

studier (Bryman & Bell, 2013). I vår studie har vi försökt vara objektiva och inte låta 

personliga åsikter påverka genomförandet, det för att få ett så korrekt resultat som möjligt. 

Förkunskaperna vi besatt innan påbörjandet av uppsatsen var få, därför gick vi in med en 

opartisk ställning till ämnet. En av författarna till studien arbetar inom bankväsendet, men 

detta påverkade inte undersökningen eftersom hen inte besitter den kunskapen studien riktar 

sig mot. 

2.4 Metodkritik 
Enligt Bryman och Bell (2013) kan det vara en nackdel att genomföra intervjuer på olika sätt, 

telefonintervjuer anses inte ge samma möjligheter att tolka eventuella osäkerheter eller 

kroppsspråk hos respondenten som vid en fysisk intervju. Vi ansåg att en telefonintervju med 

den berörda respondenten som har en hög position i företaget och besitter den kunskap vi 

eftertraktar skulle genomföras trots de negativa aspekterna kring intervjuformen. Vid 

telefonintervjuer finns fortfarande möjligheten att ställa följdfrågor till respondenten vilket är 

viktigt för att kunna styra svaren mot det utvalda fokusområdet. För att säkerhetsställa att vi 

tolkat respondenterna korrekt så har samtliga intervjuer skett med alla tre författare 

närvarande. Intervjuerna har även spelats in för att möjliggöra att lyssna på informationen från 

respondenterna igen. 

 

På grund av tidigare erfarenhet kring svårigheter med att få tag på respondenter tog vi kontakt 

med bankerna redan vid uppstart av studien. Trots det har vi upplevt vissa svårigheter med att 

få tag på respondenter då bankerna varit dåliga på att svara på mail och ta sig tid att ställa upp 
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på intervju. Efter uteblivet mailsvar från både Nordea och SEB valde vi att gå personligen till 

bankkontoren i hopp om bättre respons vilket gav ett positivt resultat då vi efter besöken 

kunde boka in en intervju med Nordea. Anledningen till den upplevda svårigheten med att få 

tag på respondenter tror vi beror på hög arbetsbelastning och att intervjuer med studenter inte 

prioriteras högt. Efter ett flertal uteblivna mailsvar och telefonsamtal med flera olika personer 

från SEB samt dålig respons vid de två besöken på bankkontoret valde vi att inte ta med den 

universalbanken vår studie. Vi fick intervjuer med både Swedbank och Handelsbanken direkt 

eftersom vi hade kontakter med dessa banker sedan innan.  

 

Att skapa tillförlitlighet i forskningen är viktigt för att intervjun ska bli accepterad av läsaren. 

Det handlar om att skapa förtroende hos läsaren om att intervjun följt de regler som finns, 

men även att resultatet har tolkats korrekt av respondenten (Bryman & Bell, 2013). Trots att 

vi genomfört intervjuer med respondenter från tre av de största aktörerna på marknaden är det 

svårt att bygga en generell bild av branschen. För att överförbarheten skulle bli starkare krävs 

det att fler intervjuer genomförs, detta är ett fenomen som är svårt att uppnå inom kvalitativ 

forskning. Överförbarhet kan liknas till extern validitet, det vill säga hur pass mycket 

resultaten kan tillämpas i andra sammanhang. (Bryman & Bell, 2013) 

2.5 Källkritik 
Vi anser att det är viktigt ha en kritisk inställning till de källor som används i studien, detta för 

att få en hög pålitlighet samt att källorna ska upplevas som trovärdiga för läsarna. Den 

insamlade datan som använts har därför valts ut noggrant och kontrollerats utifrån vem som 

tagit fram datan och vart ifrån den kommer. Den använda sekundärdatan är hämtad från både 

elektroniska och litterära källor. Enligt Bryman och Bell (2013) är det dock viktigt att gå till 

originalkällor om det är möjligt, det för att få ett trovärdigt material. I studien har vi i största 

möjlighet letat fram datans ursprungskälla och bearbetat den för att datan inte ska ha tolkats 

och skrivits om i flera led.  

 

Vid inhämtning av de elektroniska källorna har kritisk granskning skett och informationen har 

ställts mot andra källor för att öka tillförlitligheten. Vid insamling av sekundärdata till 

referensramen upplevde vi det svårt att hitta relevanta källor som var kopplade till ämnet, 

detta tror vi kan bero på att det valda ämnet är aktuellt och befinner sig i en 

förändringsprocess. 

 

Den litterära källan Kontokort och Elektroniska banktjänster av Thomas Kellagher, Rikard 

Ljungberg och Stina Stensson är en bok som vi använt som sekundärkälla.  En negativ aspekt 

är att boken är utgiven 2002 vilket gör att risken för föråldrad data är uppenbar. På så sätt har 

vikten av kritiskt tänkande vid inhämtning av data från denna källa varit viktig och därför har 

vi har jämfört informationen från boken med elektroniska källor för att på så sätt kunna 

avgöra om informationen fortfarande är relevant och inte föråldrad. Efter att ha ställt källorna 

mot varandra har vi kunnat klargöra att den använda informationen är relevant till studien. 
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3. Referensram 
 

I detta kapitel presenteras det teoretiska underlag som är relevant för studiens syfte. Det 

kommer sedan vara grunden för den empiriska datan samt analys.  

 

3.1 Banker 
Banker är företag som verkar för att fördela risker samt fördela likviditet åt samhället. De har 

en stor roll på den svenska finansmarknaden samt är betydande för svensk tillväxt och 

välfärd. Bankerna tillsammans med försäkringsbolag, bostadsinstitut och fondbolag utgör 4,8 

procent av landets BNP och står för 2 procent av de totala sysselsatta i Sverige vilket är 

ungefär 90 000 personer varav 40 000 personer arbetar i bank. De finansiella företagens totala 

balansomslutning uppgick 2013 till 17 000 miljarder kronor och bankerna stod för den största 

andelen med nästan 40 procent. (Svenska Bankföreningen, 2015) 

 

Bankstrukturen i Sverige är uppbyggd i fyra huvudkategorier; svenska bankaktiebolag, 

utländska banker, sparbanker och medlemsbanker. De svenska aktiebolagen delas därefter in i 

tre kategorier; universalbanker, nischbanker och utländska banker samt sparbanker. Till 

universalbanker kategoriseras främst Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken, det är 

banker som kan erbjuda alla typer av finansiella tjänster och är representerade på större delen 

av den finansiella marknaden. Totalt sett har de en stark ställning på den svenska 

bankmarknaden men det kan variera på olika delmarknader. De övriga bankerna, nischbanker, 

har skiftande verksamhetsinriktning och ägarstruktur och är i huvudsak inriktade på 

privatkundsmarknaden. Skandiabanken, Länsförsäkring, Ikano Bank, ICA Banken, Avanza 

och Nordnet är exempel på sådana banker. De utländska bankerna märks framförallt genom 

Danske Bank med sina 40 kontor runtom i Sverige. Sparbankerna i landet är verksamma på 

regionala eller lokala marknader och de flesta har ett omfattande samarbete med Swedbank. 

(Svenska Bankföreningen, 2015) 

 

Bankernas huvuduppgifter är att lämna krediter och ta emot inlåning. Utlåning innebär att 

banken lånar ut pengar till kunden med säkerheter i form av till exempel bostäder eller andra 

fastigheter, utöver det lånade beloppet betalar kunden även en ränta. Räntan är beroende av de 

övriga räntor som gäller på penningmarknaden samt andra faktorer som till exempel 

låntagarens kreditvärdighet, risken och bankens finansieringskostnad. Den totala utlåningen 

från banker uppgick 2014 till 3 743 miljarder kronor. Inlåning innebär att banken lånar pengar 

av sina kunder genom att de sätter in pengar på sin bank. Utöver insatta pengar får kunden 

även ersättning i form av ränta. Bankernas totala inlåning uppgick 2014 till 3 633 miljarder 

kronor, den största delen av inlåningen kommer från icke-finansiella företag, det vill säga 

svenska hushåll. (Svenska Bankföreningen, 2015) 

 

Utöver in- och utlåning har bankerna även i uppgift att verka som betalningsförmedlare samt 

att erbjuda företag och privatpersoner möjlighet att sprida sina risker (Svenska 

Bankföreningen, 2015). Att vara en betalningsförmedling innebär att banken ska kunna 

överföra medel mellan en betalare och en betalningsmottagare genom direktbetalning, 

girering eller annan överföring till ett betalkonto (Finansinspektionen, 2014). Det svenska 
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betalsystemet är tekniskt välutvecklat och effektivt och bankerna anses vara effektivast i 

världen då betalningar genomförs snabbt, till låg kostnad och med hög säkerhet (Svenska 

Bankföreningen, 2015). 

 

Idag har banker ett flertal kanaler där de distribuerar sina tjänster till kunden, det kan vara via 

bankkontor, telefonbank eller digitala kanaler. Dessa kanaler beskrivs närmare nedan. 

3.1.1 Bankkontor 

Ett bankkontor är ett fysiskt kontor där kunder har möjlighet att få ett personligt möte med 

banken. Innan digitaliseringens utveckling genomfördes bankens tjänster mestadels på de 

fysiska kontoren, medan i dagsläget erbjuds de flesta även via de digitala 

kommunikationskanalerna. Genom att de digitala tjänsterna utvecklats och blivit mer 

omfattande samt att fler datorer och smartphones har ökat hos gemene man, har det lett till att 

användningen utav online banking ökat kraftigt. Ökningen utav användandet medför att de 

fysiska traditionella bankkontoren fått mindre betydelse de senaste åren vid ärenden gällande 

vanliga banktjänster, och detta har i sin tur medfört att kontoren idag riktar in sig mer på 

rådgivning samt försäljning av deras egna tjänster och produkter. (Svenska Bankföreningen, 

2008; Svenska Bankföreningen, 2015) 

3.1.2 Telefonbank 

Genom en telefonbank kan man utföra sina bankärenden utan att behöva gå till ett fysiskt 

bankkontor, själva telefonen är som ett bankkontor. Via telefonbanken kan man exempelvis 

utföra ärenden som att betala räkningar, handla med aktier, få ekonomisk rådgivning, se över 

och möjligtvis förändra lån (SEB, u.å.a; Nordea, u.å.a).  Behöver man personlig service kan 

man få det på ett flertal banker dygnet runt, året om via telefonbanken. Det innebär att man 

kan utföra sina ärenden när det passar, och inte behöva rätta sig efter bankkontorens 

öppettider. (Nordea, u.å.a; Handelsbanken, u.å.a) 

3.1.3 Bankernas digitala tjänster 

Mer än hälften av Sveriges befolkning använder internet för att utföra sina bankärenden. Via 

en dator, surfplatta eller mobiltelefon kan man med bankens internettjänster få en bra 

överblick över sin ekonomi. Kunderna kan snabbt, smidigt och säkert utföra sina bankärenden 

när de vill och var de vill för att på så sätt få mer tid över till annat. Ett samlingsnamn för de 

digitala tjänsterna kallas online banking och idag finns det tre sådana plattformar på den 

svenska marknaden; Internetbanken, Mobilbanken och Swish. (Svenska Bankföreningen, 

2014; Svenska Bankföreningen, u.å.a) 

3.1.3.1 Internetbank 

Att använda internetbanken för att utföra sina bankärenden är enkelt och bekvämt eftersom 

man kan sköta dem när och var man vill. Via internetbanken kan man till exempel köpa 

aktier, betala räkningar eller låna pengar (Svenska bankföreningen, 2014). Utvecklingen de 

senaste åren har lett till att allt fler använder internetbanken när de ska göra sina bankaffärer, 

2015 användes den av 80% i åldersgruppen 16-74 år vilket är en väsentlig ökning jämfört 

med 2005 då det var 51% som gjorde det (SCB, 2015). 
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För att kunna skaffa internetbanken måste man vara myndig, kund hos en bank och bosatt i 

Sverige. För att därefter kunna använda internetbanken måste man ha någon av ID-metoderna 

som banken kräver vilket kan vara Mobilt BankID, säkerhetsdosa eller BankID på kort. 

Självklart måste man även ha tillgång till en dator med internet. (Swedbank, u.å.b) 

 

Att använda internet för att göra bankaffärer är ett av många sätt för kunden att kontakta sin 

bank. Juridiskt sett är det ingen skillnad på att sluta avtal i den elektroniska eller i den fysiska 

världen. De vanliga reglerna med accept på anbud gäller oavsett kommunikation via e-post 

eller telefon. Internet har gjort att konkurrensen mellan bankerna har ökat markant. 

(Kellagher, Ljungberg, Stensson, 2002) 

 

Till en början var de banktjänster som kunde utföras via internet så kallade “titt-tjänster”. 

Kunden kunde endast se sitt saldo samt flödet på sitt konto. Tjänsterna utvecklades dock 

snabbt till att kunna göra överföringar inom banken och snart därefter även skicka till 

mottagare utanför banken. (Kellagher, et al., 2002) 

 

Kundernas möjlighet att ställa krav mot bankerna har ökat, ett exempel är de bankernas 

öppettider tidigare var begränsade men nu har ändrats till att kunderna kan ta kontakt med 

banken dygnet runt via internet vilket innebär att kunderna kan agera friare. Det finns nu 

möjlighet att lättare söka information, jämföra tjänster och alternativ om bankerna på internet. 

De fysiska begräsningarna i handeln med finansiella tjänster är i stort sett borta. (Kellagher, et 

al., 2002) 

 

Det är idag lättare för nya banker att etablera sig på marknaden. De nya aktörerna behöver 

inte längre bygga upp dyra kontorsnät utan kan verka enbart via internet. Finansinspektionens 

kräver i dagsläget enbart att en bank behöver ha ett fysiskt kontor för att kunna verka. 

Kundkontakterna sker då enbart via internet eller telefon. Med hänsyn till den utveckling som 

just nu sker är kommunikationen via internet oerhört viktig för bankerna (Kellagher, et al., 

2002). Kellagher, et al. (2002) menar att nu när internetbanken är implementerad kommer den 

bara att fortsätta utvecklas. 

3.1.3.2 Mobilbank 

Med mobilbanken kan man precis som internetbanken sköta sina bankärenden när och var 

man vill men via sin mobiltelefon. De flesta banker erbjuder sina mobila tjänster via en 

applikation som fungerar både på mobiltelefoner och surfplattor. Idag kan man utföra nästan 

alla banktjänster i mobilen, allt från att kolla saldot och betala räkningar till att köpa aktier 

och få rådgivning. (Svenska bankföreningen, 2014; Svenska bankföreningen, u.å.b) 

 

Fördelen med mobilbanken jämfört med internetbanken är att det blir smidigare för kunderna 

att sköta sina bankärenden när och var man vill då man oftast har mobilen med sig. 

Applikationen ger även en bra överblick om kort, konton, lån och sparanden. (Nordea, u.å.a) 

3.1.3.3 Swish 

Swish lanserades i december 2012 och är en tjänst som erbjuder direkta betalningar i mobilen 

enkelt och tryggt. Med applikationen kan alla personer, företag, organisationer och föreningar 

som är anslutna till Swish skicka pengar med mobilen. Fördelen med Swish är att pengarna 
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kommer fram inom loppet av några sekunder jämfört med överföringar via banken där det kan 

ta fler timmar eller dagar beroende på vilken tid och dag det är för pengarna att komma fram. 

Ytterligare en fördel är att det inte heller behövs något kontonummer för att skicka pengar 

utan Swish- eller mobilnummer räcker. Varje bank ansvara själva för att utforma tjänsten och 

eventuella avgifter och villkor, men för att kunna använda Swish måste kunderna ansluta sitt 

bankkonto till applikationen och sedan ha tillgång till e-legitimationen Mobilt BankID som 

Swish-betalningarna godkänns via. (getswish, u.å.a.; getswish, u.å.b.; Svenska 

Bankföreningen, 2014) 

 

Tjänsten är ett utvecklat samarbete mellan sex av Sveriges största banker; Swedbank och 

Sparbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB, Danske Bank och Länsförsäkringar. Under 

2013 och 2014 anslöt sig även Skandia och Ica Banken till tjänsten. Varumärket och tjänsten 

Swish ägs av Getswish AB som i sin tur gemensamt ägs av de sex bankerna Swedbank och 

Sparbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB, Danske Bank och Länsförsäkringar (getswish, 

u.å.a). Idag finns det över fyra miljoner swish-användare och i december 2015 swishades det 

för ca 5,8 miljarder kronor (getswish, u.å.c). 

3.1.4 Säkerhet på internet 

Att använda internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt eftersom tillgången och 

platsen inte är begränsad, dock måste kunderna vara noga med säkerheten och alltid skydda 

sin dator, surfplatta och mobiltelefon och tänka på att aldrig ge ut personliga uppgifter och 

koder till utomstående då det kan leda till att man drabbas av bedrägeri. Programvaror och 

applikationer bör kontinuerligt uppdateras för att undvika att drabbas av virus och trojaner. 

För en säker användning bör kunden alltid ta del av bankens information om de digitala 

tjänsterna och tänka på att det finns risk att utomstående kan ta del av känslig information om 

tjänsterna används i publika miljöer. (Svenska Bankföreningen, u.å.b.) 

 

Bankernas säkerhetslösningar på internet syftar till att all ens bankinformation inte ska vara 

åtkomlig för någon annan än sig själv. Säkerhetslösningarna används för att säkerställa 

identiteter vid åtkomst av bankinformation och vid godkännandet av diverse ekonomiska 

transaktioner. (Svenska Bankföreningen, u.å.c) 

 

Bankerna kan även utfärda en e-legitimation, BankID, som kan liknas med körkort, pass och 

andra legitimationshandlingar. BankID som e-legitimation gör det möjligt för banker att 

identifiera och ingå avtal med privatpersoner på internet utan någon fysisk underskrift. Många 

banker använder BankID som identifiering och som en godkännandemetod vid användning av 

mobilbanken, internetbanken eller för att godkänna Swish-betalningar vilket gör att 

internetsäkerheten för kunderna blir ännu högre. Förutom hos bankerna fungerar även den 

digitala namnteckningen hos Försäkringskassan, Skatteverket och andra myndigheter. 

Tjänsten finns som BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID (Swedbank, u.å.a; 

BankID, u.å.a.) 
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3.2 Bankernas förändring 
Det är ett högt förändringstryck på den svenska finansmarknaden, det etablerar sig hela tiden 

nya företag, både svenska och utländska, samtidigt som de redan befintliga företagen 

utvecklar sin verksamhet (Svenska Bankföreningen, 2015). Som för många andra branscher 

står även bankbranschen inför stora förändringar. Marknaden som länge setts som stabil och 

konservativ är nu mitt i en anpassning efter en förändrad omvärld. Konkurrensen har hårdnat 

då universalbanker allt mer blir utmanade av nischbanker som fortsätter ta andelar på den 

svenska finansmarknaden. Nischbanker har vuxit fram i takt med att digitaliseringen i 

samhället blivit allt större och att kundernas efterfrågan på tjänster har förändrats (Svenska 

bankföreningen, 2014). En viktig förändring är att bankkontoren fått allt mindre betydelse för 

kunderna, vanliga bankärenden som alltid hanterats på ett kontor utförs nu istället på datorer, 

surfplattor eller mobiltelefoner (Svenska Bankföreningen, 2015). Tinnilä (2012) menar att det 

tidigare behovet av stora nätverk av kontor idag har ersatts av digitala tjänster. 

 

Bankbranschens drastiska förändringar de senaste decennierna har bland annat berott på 

avregleringar, nya marknader globalt och regionalt, den tekniska utvecklingen, men framför 

allt på grund av att konsumenterna har börjat använda de digitala nätverken. Tinnilä (2012) 

menar att expansionen av användandet av de elektroniska banktjänsterna i hemmet är en av de 

mest betydande faktorerna i utvecklingen av banktjänsterna. En effekt av kundernas 

interaktion av de digitala banktjänsterna hemifrån har lett till en lägre arbetsintensitet för 

bankkontorens personal. Bankerna blir allt effektivare i produktionen av sin masservice och 

utvecklingen har lett till att miljontals banktransaktioner effektiviserats och därmed minimerat 

den mänskliga inblandningen. Statistik visar att bankkontorspersonal har minskat drastiskt 

sedan 1970-talet. Således har bankkontorens uppgifter förändrats och riktar idag in sig mer på 

kundservice än att tillhandahålla grundläggande banktjänster åt kunderna som istället utförs 

via de digitala banktjänsterna (Tinnilä, 2013). Mishkin och Eakins (2012) menar också att 

bankerna kan minska sina transaktionskostnader till följd av den tekniska, och framför allt 

internets, utveckling genom att låta sina kunder använda de digitala kanalerna istället för de 

fysiska bankkontoren. Samtidigt sparar kunden tid genom att utföra bankärenden oavsett tid 

och plats. 

 

Utvecklingen inom bankbranschen är inte något som är unikt för Sverige utan är en global 

verklighet. Enligt Dagens industri (2016) kommer en av världens största banker, spanska 

storbanken Banco Santander, att lägga ner 450 bankkontor runt om i Spanien. Santander som 

även är etablerad på den svenska bankmarknaden, uppger att anledningen ska vara att banken 

vill förbättra sin lönsamhet samt att snabba på processen mot en mer digital verksamhet. 

Mishkin och Eakins (2012) menar att internet och den tekniska utvecklingen som sker gör det 

möjligt för banker att sänka sina transaktionskostnader. De nämner vidare att bankerna kan 

göra kostnadsbesparingar genom att använda telefon-, internet- eller mobilbanken för att 

genomföra transaktioner eftersom man då kan integrera med flera kunder varje dag. Ökade 

krav från myndigheter och ett skifte i kundernas beteende mot ny teknik gör det nödvändigt 

för bankerna att snabba på den kommersiella processen (Dagens industri, 2016). 

 

Internet är den billigaste av alla bankkanaler och hjälper bankerna att få låga 

transaktionskostnader. En internetbank behöver egentligen bara ett bearbetningscenter som i 
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själva verket skulle kunna placeras vart som helst i världen (Bihari, 2011). Nordnet Bank är 

ett exempel på en bank som enbart finns tillgänglig för kunder online. Nordnet startade 1996 

som en effekt av att finansbranschen inte var anpassad för kunderna. Målet var att ge spararna 

makten och rätt information för att kunna kontrollera sitt eget sparande. Detta genomfördes 

genom att erbjuda enkla moderna tjänster online för privatpersoner som förenklade 

förutsättningarna för spararna. Då företaget enbart verkar online undviker banken 

administrativa kostnader som de fysiska universalbankerna har, det gör att företaget kan 

erbjuda de bästa priserna för kunderna på marknaden (Nordnet, 2015). Förut var det avståndet 

som var den största utmaningen för bankerna men idag har de brutit alla geografiska hinder. 

Den digitala utvecklingen har besvarat kundernas efterfrågan om ”anywhere and anytime 

banking” via bankernas självbetjäningskanaler (Bihari, 2011). 

 

Enligt Svenska Dagbladet ansåg Handelsbankens VD, Frank Vang-Jensen, år 2015 att 

digitaliseringen inte skulle påverka bankens fysiska kontor runt om i Sverige. Denna fråga har 

varit viktig för Handelsbanken då de gått emot övriga banker genom att ha kvar alla lokala 

kontor för att få en närmare relation till sina kunder. Handelsbanken har hänvisat till 

undersökningar som visar att banken har de mest nöjda kunderna och detta har bevisats 

genom att de är närmre sina kunder på grund av sina många lokala kontor. Branschen är dock 

i en förändringsprocess och den 20 april 2016 kom beskedet att Handelsbanken planerar att 

stänga ner 50-60 kontor under de närmsta åren. Detta är en totalvändning från deras sida som 

plötsligt ändrar riktning i sin profilfråga. Kostnaderna för att stänga ner kontoren beräknas blir 

nära 700 miljoner eftersom personal kommer behöva minska. Nedskärningen av 

personalstyrkan ska lösas genom pensionsavgångar vilket alltid blir kostsamt. På lång sikt ska 

detta ge högre lönsamhet och lägre kostnader för banken. Förklaringen till denna totala 

vändning ska vara ändrade kundbeteenden i kombination med en allt mer digitaliserad 

verklighet. (Svenska dagbladet, 2016) 

3.3 Digitaliseringen   
Sverige är idag rankad på andra plats i EU när det gäller ländernas utveckling mot en digital 

ekonomi och ett digitalt samhälle. I Sverige har 99 procent av hushållen tillgång till fast 

bredband och 71 procent har tillgång till höghastighetsbredband.  I Sverige täcks även 99 

procent av alla hushåll av 4G/LTE teknik (Regeringen, 2015). LTE är en förkortning på ett 

projektnamn för den senaste varianten inom mobil internetteknik 4G, som är den modernaste 

tekniken inom mobiluppkoppling. Förkortningen LTE står för Long Term Evolution och 

målet med projektet är att tekniken ska klara nedladdningshastigheter på 100 megabit per 

sekund (Swedroid, 2011). 

 

Sverige befinner sig mitt i en digitaliseringsprocess där samhället allt mer drivs mot en mer 

digital verklighet. Spelplanen förändras för många företag och de riskerar att tappa i tillväxt 

om de hamnar efter i den nya digitala teknik som allt mer växer fram. Genom att vara öppen 

och se till kundernas förändrade beteende i det digitala samhället finns det mer möjligheter än 

hot. Digitaliseringen öppnar upp för en ny nivå av kundorientering där slutkunden får en allt 

starkare roll i centrum. Det ligger en enorm potential i den digitala företagsvärlden, då den 

elektroniska direktrelationen med slutkunden och kundanpassade tjänster är en kanal som 

öppnas och blir viktig för företagen. Desto snabbare företagen får inblick i de digitala 
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möjligheter som finns och förstår att det är nyckeln för att ha en långsiktig 

konkurrensförmåga, desto större försprång kommer företagen få mot sina konkurrenter. Nya 

intäkter i kombination med lägre kostnader väntar de företag som snabbt anpassar sig och ser 

möjligheterna med digitaliseringen. (Veckans Affärer 2014) 

 

En annan aspekt som talar för de digitala möjligheterna är den unika svenska marknaden som 

finns. Sverige har en mycket hög digital mognad hos kunder och användare. Detta är ett 

resultat av ett starkt utvecklad digital infrastruktur. Sverige har ett mobilt nät som är 

Europaledande vilket har möjliggjort den digitala mognaden hos kunderna. Detta beror även 

på det ekonomiskt sätt välmående land som Sverige faktiskt är. (Veckans Affärer 2014) 

 

En marknad som på ett tydligt sätt påverkas av den digitala utvecklingen är bankmarknaden. 

Den stora anledningen handlar om nya digitala aktörer som satsar på digitala lösningar. Enligt 

Strålfors (u.å) förutspår konsultföretaget Accenture att inom fem år kan bankerna ha tappat en 

tredjedel av sin traditionella omsättning till de digitala aktörerna. För att klara den nya 

konkurrensen måste bankerna ta en större roll i kundernas liv. Utvecklingen går mot en allt 

mer digital verklighet där gränserna mellan de olika branscherna blir allt mindre tydliga. Att 

bara öka tillgängligheten hos kunderna räcker inte utan det handlar om att arbeta fram nya 

digitala affärsmodeller. Det handlar om att produktutveckla sina tjänster genom att inte bara 

erbjuda tjänster som rör själva transaktionen utan utveckla det till både före och efter köpet. 

(Strålfors, u.å) 

 

Kraven på kundservicen från kunderna har höjts med den höjda konkurrensen på marknaden. 

Bankerna förväntas vara proaktiva och kunna förutse kundens behov innan de faktiskt finns. 

Bankernas största fördel är tillgången till kundernas transaktionsdata, med det har de en 

konkurrensfördel mot övriga aktörer. Det i kombination med en hög kundbas som har högt 

förtroende för bankernas sätt att hantera personlig information gör att de har stor möjlighet att 

fortsätta äga kundrelationen även i framtiden. (Strålfors, u.å) 

 

Övergången från kontanthantering till en digital hantering av pengar har varit en lång process 

som har skapat en omfattande och utvecklande infrastruktur med betalningslösningar. I takt 

med ökade alternativ gällande insättningar och betalningar så har behovet av kontanter 

minskat de senaste åren. Behovet av kontanter kommer dock fortsätta finnas men bankernas 

ambition är att minska kontanthanteringen på både kontor och i samhället (Danske Bank, u.å). 

Detta har gjort att bankkontoren minskat sina tjänster gällande kontanthantering. Idag 

tillhandahåller flera kontor inte manuell kontanthantering över disk utan hänvisar till 

serviceboxar i form av insättning och uttagsautomater (Nordea u.å).  

 

Denna utveckling beror på att det både är smidigare och framförallt att säkerheten med att 

använda sig av betalkort är högre hos kunden än om den använder sig av kontanter. Bankerna 

jobbar hela tiden med att förbättra säkerheten kring korttransaktioner. Så länge kunden 

behandlar korten som den värdehandling det är så står banken för den eventuella risken om 

kortet skulle hamna i fel händer. (Nordea u.å) 
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3.4 Förändringens påverkan på människa 
Under 1990-talet började stora förändringar att ske inom bankvärlden. En utveckling inom 

digitalisering har lett till att teknologin idag är en stor del av människornas liv. I och med 

utvecklingen har bankerna tagit fram ett flertal självbetjäningskanaler där kunden kan utföra 

bankärendena själv. (Hosein, 2009; Pikkarainen et al., 2004) 

 

Att genomföra förändringar är inte alltid en enkel process. Ett vanligt problem som kan 

uppstå är att de anställda gör motstånd till implementerandet och visar ovilja att anpassa sig 

till förändringen. Motståndet kan ses som en konsekvens av att de råder en osäkerhet hos de 

anställda (Stensaker & Meyer, 2012). Stensaker och Meyer (2012) nämner vidare att tidigare 

erfarenheter av förändringar kan ha betydelse. Anställda med erfarenhet av förändring 

tenderar att ha en mer positiv attityd mot förändring än de med mindre erfarenhet (Stensaker 

& Meyer, 2012). 

 

Benamati och Serva (2007) beskriver att den informationsteknologiska utvecklingen har ställt 

krav på banken. Då användandet av de teknologiska kanalerna har ökat, har de fysiska mötena 

minskat mellan bank och kund. Då det direkta samspelet mellan bank och kund försvinner 

mer, är det lätt att relationen försämras och att förtroendet hos kunderna minskar. Bankerna 

måste därför bygga upp en tillit hos kunderna så att de känner sig trygga med att utföra sina 

bankärenden genom de digitala kanalerna (Benamati & Serva, 2007). Den teknologiska 

utvecklingen har även medfört att krav ställs på bankkunderna. Black, Lockett, Ennew, 

Winklhofer och McKechnie (2002) menar att kunderna måste begripa hur de digitala 

kanalerna fungerar och förstå hur man utför de finansiella tjänsterna som utbjuds via dessa 

kanaler. 

 

Förändring inom digitalisering kan påverka generationerna på olika sätt. Black et al. (2002) 

menar att det finns stora skillnader mellan generationer. Att den äldre generationen har 

svårare att te sig till ny teknik är allmänt känt. Enligt Agwu (2013) anser en del kunder inom 

banken att digitaliseringens utveckling har inneburit tidsbesparing och frihet från tid och rum, 

medan andra kunder kan se den nya förändringen som irrelevant och tidskrävande. Detta 

kundsegment har svårare att anpassa sig till nya förändringar och vill genomföra sina tjänster 

på traditionella vis. (Agwu, 2013)   

3.5 Kostnadsbesparing 
Genom den digitala utvecklingen har bankerna möjlighet till kostnadsbesparingar (Hosein 

2009). Hosein (2009) menar att affärsnytta kan erhållas via de digitala kanalerna, exempelvis 

via internetbanken genom att utöka marknadsföringen, generera ytterligare intäkter, förbättra 

kundservicen och öka kostnadsbesparingar. Enligt Pikkarainen et al. (2004) har det visat sig 

att internetbanken är den billigaste kanalen att leverera bankprodukter, när den väl blivit 

etablerad. Genom det ökade användandet utav de digitala kanalerna, är behovet inte lika stort 

utav fysiska bankkontor. Eliminering av fysiska bankkontor kan resultera i en minskning av 

omkostnader (Hosein, 2009). När elimineringar uppstår, kan det leda till att antalet anställda 

behöver minska, som i sin tur innebär en kostnadsbesparing för banken (Pikkarainen et al. 

2004). De erhållna besparingarna kan banken sedan använda för att minska låneräntorna eller 
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till att öka inlåningsräntorna till kunderna. Detta kan attrahera nya kunder till banken utan att 

behöva offra ett försämrat resultat. (Hosein, 2009) 

 

Idag behöver inte bankerna förvärva befintliga banker eller starta upp nya kontor för att 

komma in på nya geografiska marknader. Dagens digitala distributionskanaler gör det möjligt 

att nå ut till kunderna utan att befinna sig på deras geografiska plats genom ett fysiskt 

bankkontor. Detta leder till att bankernas tillväxtpotential ökar genom möjlighet till lägre 

priser och ökade resurser på de erbjudna tjänsterna, då bankerna slipper alltför stora 

omkostnader. (Hosein, 2009) 

3.6 Bankernas framtid 
Tinnilä (2012) menar att det tidigare behovet av stora nätverk av kontor har idag ersatts av 

digitala tjänster och menar vidare på att trenden att använda digitala tjänster kan förväntas att 

fortsätta då användandet av mobila enheter hela tiden ökar. Användandet av digitala tjänster 

inom banksektorn kommer kontinuerligt öka över tid och fördubblas inom ett årtionde menar 

Tinnilä (2012). 

 

Bankerna står idag inför snabba förändringar på marknaden gällande teknik, kundbeteende 

och andra typer av regleringar. Effekten av detta blir att branschens nuvarande form och 

verksamhetsmodeller inte kommer vara hållbara för framtiden. Resultatet av dessa tre 

aspekter blir en förändrad marknad där en förändrad efterfrågan hos kunden står i fokus. Det 

tvingar bankerna till stora tekniska investeringar för att kunna möta kundernas skiftande 

attityd och förväntningar (Pwc, 2014). Enligt Dauda och Lee (2015) är det ungdomarna som 

använder internetbanker kontinuerligt och är de tidiga användarna av nya tekniker som 

kommer föra det vidare till den äldre åldersgruppen. Med ökad word of mouth kan detta leda 

till en nätverkseffekt med en massintroduktion av ny teknik. Detta kan chefer dra nytta av 

genom att införa tjänster som passar ungdomar, med extra bekvämliga tjänster som ger enkel 

användning till exempel digitala plånböcker, interaktion i realtid (video bank), 

uttagsautomater som integreras med smartphones, anpassade webbplatser och digitala valutor. 

Författarna menar att även om inte de anpassade webbsidorna och digitala tjänsterna 

uttryckligen kan prissättas så tjänar ändå bankerna på det genom att behålla kunder och 

förbättra kundrelationen (Dauda & Lee, 2015). Även Ewerman (2014) menar att bankernas 

framtid står på spel om inte de traditionella bankerna börjar lyssna på ungdomarna. De 

svenska ungdomarna tycker att de traditionella bankerna inte förstår deras behov och är 

omoderna, de vill lätt och snabbt förstå sin vardagsekonomi och konsekvenser vid sina val. 

Det ungdomarna tycker är positivt är att många banker erbjuder kundmöten när man fyller 18 

år det personliga mötet är något som värderas högt (Ewerman, 2014). För att bankerna ska nå 

alla målgrupper och för att kunna öka sin produktivitet och maximera sina vinster behöver de 

använda marknadskommunikation i form av till exempel broschyrer och seminarier. All 

information måste också utvecklas och anpassas till den aktuella kunskapsnivån hos kunderna 

(Adapa & Cooksey, 2013). Enligt Adapa och Cooksey (2013) måste bankerna i framtiden 

överväga att satsa på att rekrytera och utbilda personal inom online banking som kan agera 

kontaktpersoner åt kunderna. 
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Ewerman (2014) menar att tiden då bank associerades till pampiga byggnader och säkerhet är 

förbi, idag är säkerheten fortfarande viktig men det handlar istället om smart och smidig 

teknik. Teknisk utveckling är inget som är unikt för bankbranschen utan är något som sker 

inom de flesta branscher (Pwc, 2014). Genom att kolla branschhistorik ser man tydligt att de 

företag som inte lyckas anpassa sig tenderar till att halka efter och förlora andelar till de 

företag som snabbt använder pågående teknisk innovation för att omdefiniera och förbättra 

kundupplevelsen (Pwc, 2014). 

 

Med en fortsatt utveckling i den trend vi upplever just nu så skulle bankbranschen redan till år 

2025-2030 uppleva en marknadsekonomi utan banker av det traditionella slaget. Om 

universalbankerna inte lyckas behålla de betydande fördelarna som de just nu har så kan detta 

bli verklighet. Den stora fördelen som de har är det förtroende som kunderna har för dem. 

Men detta förtroende har under senare år ifrågasatts vilket inte är positivt för storbankerna 

eftersom det är deras största tillgång (Pwc, 2014). Om storbankerna inte möter kundernas 

behov så finns det andra företag som är beredda att göra det (Ewerman, 2014). Hinrikus 

(2016) menar att bankindustrin kommer se väsentligt annorlunda ut inom fem till tio år. En 

mängd nya aktörer och innovativa tjänster kommer komma in på marknaden där vissa banker 

kommer ta den digitala utvecklingen på allvar, andra kommer köpa sig in på marknaden 

genom att ta över utmanare och några kommer klara sig dåligt. Vissa segment kommer nästan 

universellt kontrolleras av icke-banker medan andra segment kommer bli bättre på de 

strukturella fördelarna med en bank (Hinrikus, 2016). 

 

Det som står klart idag är att banktjänster kommer ändras från den fysiska fördelning i den 

tekniska kanalen och att trögheten som finns för kunder när de ska byta mellan banker 

kommer att minska under påverkan av teknik och konkurrenslagstiftning (Pwc, 2014). 

Hinrikus (2016) menar att större öppenhet på bankmarknaden är en revolution i branschen, 

detta kommer leda till större frihet och urval av aktörer på marknaden. Inom fem år kan man 

se en ökad konkurrens och fler och bättre alternativ på marknaden och om tio år kommer 

maktbalansen mellan konsumenter och leverantörer av de finansiella tjänsterna ha förändrats i 

grunden (Hinrikus, 2016). 

 

Hedley, White, Petit dit de la Roche och Banerjea (2006) menar att antalet banker, särskilt de 

mellanstora regionala bankerna, kommer minska på grund av fusioner och förvärv och att det 

istället är branschspecialister och andra finansiella institutioner som kommer ha en mer 

framträdande roll på bankmarknaden. Det är huvudsakligen två stora trender som kommer 

forma branschen, den första är att det är kunderna som kommer att omdefiniera spelreglerna. 

Förändringar i demografi, attityder och beteende kommer ge kunderna makten att kräva 

mycket större lyhördhet och öppenhet från sina banker. Den andra trenden är att 

universalbanker och nischaktörer kommer växa, de stora aktörerna kommer generera höga 

vinster genom att dra nytta av att vara de stora bankerna medan nischaktörerna kommer jaga 

de mest eftertraktade kunderna genom att ta itu med deras behov på unika sätt. Aktörerna i 

mitten kommer få svårt att hålla sig kvar på marknaden. Dessa två trender, starkare kunder 

och hårdare konkurrens, kommer vara viktiga faktorer av bankindustrins förändring i 

framtiden (Hedley et al., 2006). Ryan (2015) har förutspått hur bankväsendet kommer att se ut 

2020 och det man kom fram till var att konkurrensen kommer öka och den kommer främst 



 20 

komma från icke traditionella aktörer från branschen. Marknaden kommer bli öppnare, man 

kan räkna med ett öppet och integrerat ekosystem med flera lösningar utanför bankerna och 

konsumenterna kommer kunna bygga sin egen mix av produkter från en mängd olika 

leverantörer. Bankerna kommer behöva öka sin specialisering och kombinera billiga 

marknadsplatser och plattformar för att erbjuda specifika kundbehov effektivt och med 

tillräcklig valuta för pengarna. De kommer att drabbas hårt av konkurrenter och behöva dra 

ned på storleken och anställda. Framtidens banker kommer drivas av kundernas behov, inte av 

bankernas behov (Ryan, 2015).  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av den insamlade primärdatan utifrån de tre 

intervjuerna med Handelsbanken, Swedbank och Nordea. Kapitlet kommer sedan, 

tillsammans med teorikapitlet, ligga till grund för analys och avslutningsvis för slutsatsen.  

 

4.1 Intervju - Handelsbanken 
Genomfördes 2016-04-11 och 2016-04-25 

4.1.1 Om banken 
Handelsbanken grundades år 1871 och har idag 849 lokala kontor i 25 länder runt om i 

världen. Banken är en fullsortimentsbank med ett rikstäckande kontorsnät över deras 

hemmamarknader som består utav Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge samt 

Nederländerna. Handelsbanken lägger stor vikt vid långsiktiga kundrelationer, tillgänglighet, 

att ha låg risktolerans samt att växa internationellt. (Handelsbanken, u.å.b) 

4.1.2 Bankkontoren  
Vi har genomfört två telefonintervjuer med Marie Kellgren, som arbetar som kontorschef på 

Handelsbanken, Norrköping Eneby. Respondenten inledde intervjun med att beskriva sin roll 

i företaget som kontorschef samt om sina 27 år inom banken. 

 

Kellgren fortsätter berätta om bankens kunder idag. Det är inte bara den äldre generationen 

som kommer in på banken idag som man kan tro, utan även den yngre generationen kommer 

in för att uträtta ärenden. Den yngre generationen vill mestadels ha hjälp med att komma 

igång med digitala tjänster som Mobilt Bank ID, mobilbanken och Swish. Andra vanliga 

bankärenden som kunder kommer in för att uträtta är personlig rådgivning, dödsbon, goda 

män på uppdrag åt klient och utbetalningskort som kunder erhållit. Vid hjälp med dödsbon 

måste kunden komma in på ett fysiskt kontor, dessa går inte att utföra via 

självbetjäningskanalerna. 

4.1.3 Online banking 
Då Kellgren har arbetat inom bankväsendet i 27 år, så var hon med när online banking 

introducerades. Respondenten menar att digitaliseringen har utvecklats i olika steg. Det 

började med att telesvar introducerades, där kunden hade möjlighet att få höra sitt saldo eller 

göra överföringar utan att behöva gå till ett bankkontor. På 90-talet introducerades 

internetbanken som medförde mer möjligheter för kunden. Kellgren påpekar att 

digitaliseringens utveckling har lett till att färre kunder besöker ett fysiskt bankkontor som vill 

utföra vardagliga bankärenden som att betala räkningar eller få veta sitt saldo. Det som 

respondenten anser vara positivt med utvecklingen är att kunderna kan göra oerhört mycket 

själva i dag, men det som istället påverkas negativt kan vara att det finns kunder som inte vill 

ta till sig de nya förändringarna som sker. Till slut blir dessa kunder tvingade till att använda 

sig utav dem, då det är enda sättet att utföra vissa ärenden på. För att kunderna ska kunna 

känna sig trygga med de digitala kanalerna krävs det att kanalerna fungerar utan störningar 

och med hög säkerhet. Kellgren poängterar vikten av en väl fungerande plattform som gör att 

kunderna ska kunna känna att de inte behöver oroa sig för eventuella driftstörningar. Det gör 
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att banken hela tiden måste se om sin plattform med den senaste tekniken och hela tiden vara 

redo för att lösa plötsliga problem.  

4.1.4 Digitaliseringens påverkan på bankerna 
Respondenten fortsätter med att berätta att Handelsbanken har gått en annan väg hittills 

jämfört med de andra universalbankerna då de inte har lagt ned något kontor alls. Men 

Handelsbanken befinner sig just nu i en pågående process där banken kommer att lägga ner 

och slå ihop ett femtiotal kontor inom de närmsta åren. Kellgren menar att idag sköter många 

kunder sina ärenden själv via digitala kanaler istället för att besöka ett fysiskt kontor. Det 

kunderna vill ha hjälp med av banken idag är mestadels att komma igång med de digitala 

tjänsterna eller få rådgivning. Respondenten poängterade dock att det finns kunder som 

fortfarande kommer in till banken och vill ha hjälp med ärenden som kan skötas på egen 

hand. Dessa kunder tror Kellgren kommer att känna oro den närmsta tiden i och med 

nedläggning av bankkontor.  

 

Då ett femtiotal kontor ska lägga ner och personalstyrkan ska minska med 400-500 personer 

så kommer Handelsbanken jobba med förtida pensionsavgångar. Respondenten menar att 

banken endast arbetar med naturliga avgångar och inte sparkar personal i och med 

nedläggning av kontor. Istället har Handelsbanken avsatt pengar till förtida pensionsavgångar. 

I framtiden tror Kellgren att det kommer att gynna banken ekonomiskt genom 

nedläggningarna. Lönekostnaderna samt dyra hyror kommer att minska då det blir färre 

kontor. 

4.1.5 Bankernas framtid  
Att online bankingens utveckling kommer att leda till att bankkontoren försvinner helt i 

framtiden tror inte Kellgren kommer att ske, men är inte helt säker. Det beror helt på hur 

kundernas beteende i framtiden är fortsätter hon med. Idag har Handelsbanken mötesplatser i 

olika områden som inte är ett fulltidskontor, utan är bemannat några timmar i veckan vissa 

dagar. Detta för att banken ska komma åt nya kunder, och vara på plats att möta dem. 

Kellgren tror att detta koncept kommer att öka i framtiden. 

4.2 Intervju Swedbank 
Genomfördes 2016-04-20 i Västerås. 

4.2.1 Om banken 
Swedbank är en internationell koncern som erbjuder bankservice till både privatpersoner och 

företagskunder. Banken har med sina åtta miljoner kunder en ledande ställning på sina 

hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen och är till kunderna sett Sveriges 

största bank. Banken finns även i Norge, Danmark, Finland, Luxemburg, USA, Kina och 

Sydafrika för att stödja kundernas affärer (Swedbank, u.å.c). Swedbank arbetar hårt med 

kundrelationer och har därför ett omfattande kontorsnät med 275 kontor i Sverige (Swedbank, 

2016). Utöver kontoren har de också välutvecklade telefon-, internet- och mobiltjänster 

(Swedbank, u.å.c). Banken erbjuder tjänster inom sparande, lånande, betalningar och 

försäkringar (Swedbank, u.å.d). 
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4.2.2 Bankkontoren 
Vi har genomfört en intervju med Björn Vikman som har arbetat på Swedbank i tio år och är 

idag biträdande kontorschef på kontoret på Vasagatan i Västerås. Vikman börjar intervjun 

med att berätta vilken åldersgrupp som besöker kontoren mest idag och menar att det är 

väldigt olika. Det är allt från ungdomar som kommer in och ska skaffa sitt första bankkonto 

till äldre personer som har andra ärenden. De vanligaste bankärendena som kunderna kommer 

in på kontoren för idag kan vara allt mellan enkla kontoutdrag och öppna nya konton till 

krångliga deklarationsfrågor och att köpa och sälja aktier och fonder, en stor del av ärendena 

är också nya kunder som ska öppna konton hos banken. Vikman berättar att bankerna räknar 

idag med att varje person besöker bankkontoren i snitt en gång per år och menar att 80 

procent av alla dessa ärenden skulle kunna hanteras via någon annan kanal till exempel 

internet-, telefon- eller mobilbanken, men tror att det är okunskap hos kunderna eller 

trygghetskänslan att utföra bankärenden på ett kontor som är anledningen till att de ändå 

väljer att komma in på kontoren. Om kunderna visste att man på ett säkert sätt kunde göra 

vissa bankärenden hemifrån via mobilen så skulle de göra det. Dock är det några tjänster som 

fortfarande måste hanteras via ett kontor och det är när man ska skaffa en ID handling för 

första gången, då måste man gå till ett kontor och identifiera sig vare sig det gäller för en 

säkerhetsdosa eller för BankID. Idag måste man också besöka ett bankkontor fysiskt när man 

ska bli ny kund hos en bank för att i princip berätta vem man är i form av att visa upp en ID 

handling samt berätta syftet till varför man vill öppna ett konto i banken, detta för att 

förhindra penningtvätt. Vikman menar dock att detta kan se annorlunda ut i framtiden då man 

idag undersöker om det finns någon digital lösning på processen, men enligt dagens regelverk 

måste man gå tillväga på detta sätt. 

4.2.3 Online Banking 
Vikman jobbade inte inom bankväsendet när online banking introducerades på marknaden, 

men under hans tio år på banken har han sett att det ständigt skett förändringar. Han menar att 

användandet av bankkontoren förändras från år till år men att det självklart skett en enormt 

stor förändring om man jämför med för 30 år sedan, idag är det fortfarande mycket folk på 

kontoren men inte alls lika mycket som då. 

 

Det som Vikman tycker är positivt med de digitala kanalerna är att när de väl får kunderna att 

använda tjänsterna blir de oerhört nöjda med banken. Han menar att kundundersökningar har 

visat att kunderna som använder de digitala kanalerna tenderar att vara mer nöjda än de 

kunder som inte gör det. Därför jobbar banken hela tiden med att hjälpa kunden att hitta 

vägarna in till de digitala kanalerna och börja använda dem istället för att komma till de 

fysiska kontoren för de enklaste bankärendena. 

 

Om man skulle hitta något negativt med de digitala tjänsterna menar Vikman att det skulle 

vara att det mesta blir standardiserat vilket leder till att avvikelserna som inte passar in i 

mallen blir svårhanterade. Risken blir då att det endast blir speciallösningar på de fysiska 

kontoren som därmed kan bli komplexa och svårhanterade vilket kan bli en utmaning för 

bankens personal. Vikman pratar också om säkerheten och menar att vissa kunder känner sig 

osäkra på internet och vid användandet av de digitala tjänsterna men säger att det är lätt att 

argumentera varför internet är säkrare än att till exempel ha alla pengar uttagna i kontanter. 
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För att få kunderna att använda de digitala kanalerna anordnar banken bland annat kundträffar 

och event och har även ett mobilt kampanjteam som rör sig där kunderna finns, till exempel 

ute på stan, där de promotar tjänster som Swish och mobilbanken. Vikman påpekar dock att 

det finns i deras arbetssätt att alltid jobba med att visa kunder alla fördelar med de digitala 

tjänsterna och visa direkt på plats hur de ska gå tillväga för att på så sätt få dem att fortsätta 

använda de digitala kanalerna i framtiden. Vikman menar att ju mer banken kan få bort de 

enkla bankärenden som till exempel att ta ut ett kontoutdrag desto mer tid får personalen att 

jobba med mer komplexa ärenden. Han drar parallellen till när banken hade kontanter och 

menar att 70 procent av personalstyrkan som endast jobbade med kontanthanteringen då kan 

idag istället informera om de nya digitala lösningarna och hävdar att alla parter tjänar på detta. 

Inte heller här kan inte Vikman se någon tydlig skillnad på vilken åldersgrupp som använder 

de digitala kanalerna istället för bankkontoren men säger samtidigt att det är mer naturligt att 

unga använder de digitala kanalerna i större utsträckning för det är den vägen man går idag 

som ung. 

4.2.4 Digitaliseringens påverkan på bankerna 
Enligt Vikman har digitaliseringens utveckling självklart påverkat bankerna och de fysiska 

kontoren. Detta beror bland annat på att fler och fler rutinärenden görs på ett enklare och 

snabbare sätt idag än förut. Han jämför återigen tiden då de hade kontanter (för inte mer än 

fem år sedan) och berättade att en av de värsta dagarna då kunde de ha upp mot 1 000 kunder 

inne på kontoret medan en av de värsta dagarna idag är det inte mer än 500 kunder. Trots 

detta har personalstyrkan inte förändrats, detta på grund av att de idag jobbar med mycket 

komplexare frågor. Det har skett en gradvis förändring i kontorsstrukturen i vad man faktiskt 

gör och vad ens arbetsuppgifter är, idag måste man kunna tekniken och förstå sambanden. 

 

Gällande antalet bankkontor som stängts ned den senaste tiden tror inte Vikman att det har 

någon direkt koppling med de nya digitala tjänsterna utan tror det främst har att göra med 

valet att sluta hantera kontanter över disk. Under tiden Vikman jobbat inom banken är det tre 

stycken kontor i Västerås som lagts ned. Vikman påpekar dock att även om de fysiska 

kontoren läggs ned är banken fortfarande öppen dygnet runt och menar att det inte är någon 

större skillnad att prata med en banktjänsteman i telefon via telefonbanken eller fysiskt över 

disk. Kunderna ser det som en fullt naturlig del att kontoren läggs ned, enligt Vikman har 

reaktionerna varit minimal. 

4.2.5 Bankernas framtid 
I framtiden tror Vikman att kontorsrörelsen kommer bli mycket mer koncentrerad. I städer 

som Uppsala och Västerås tror Vikman att bankkontoren som idag finns i varje hörn kommer 

försvinna och istället kommer det finnas ett stort kontor i varje stad. Han tror att behovet av 

att besöka ett kontor inte längre kommer finnas då det finns andra vägar att gå för de 

vardagliga bankärendena. Anledningen menar Vikman är att digitaliseringen kommer fortsätta 

utvecklas vare sig man vill det eller inte för det är så det fungerar i dagens samhälle. Vikman 

menar att allt som går att digitaliseras kommer att digitaliseras, allt färre saker kommer 

behöver göras på kontoren och den komplexa rådgivningen kommer öka. Komplexiteten på 

bankärendena stiger hela tiden och idag hanteras de inte över disk längre, detta innebär att 

bankerna måste samla arbetskraften för att kunna möta kundens behov och villkor för att 

kunna vara till hjälp i svåra frågor. Den bästa lösningen då är inte att ha små kontor utspridda 
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i hela landet utan för att hålla kompetensen hög i banken måste man stå stark och samla all 

kompetens på ett och samma ställe menar Vikman. Han tror att största anledningen till att 

stänga ned kontor i framtiden kommer vara just för att samla resurserna under samma tak. 

 

Kontoren är viktiga för banken men inte på det sättet att de måste ligga i varje gatuhörn. 

Vikman menar att det inte kommer vara något bekymmer om en kund måste besöka ett kontor 

en gång per år, då gör man det även om kontoret ligger långt bort. Vikman tror att de fysiska 

kontoren kommer vara avgörande för banken i framtiden och vara till deras konkurrensfördel 

gentemot banker som endast finns online, just för att agera bryggan mellan teknik och 

människa och finnas där och förklara svårigheter för kunderna. Vikman tror att bankernas 

viktigaste roll i framtiden kommer vara att agera som kontaktpersoner. Vikman menar att 

banken måste vara som en mellanhand mellan teknik och kund. När en kund ska köpa sitt 

första hus ska de finnas där för att överbrygga osäkerheten och göra att kunderna känner sig 

trygga med besluten även om de kommer göra mycket av jobbet själv. 

 

Enligt Vikman sparar banken självklart på att stänga ned vissa kontor eftersom det är dyrt att 

ha fysiska kontor i form av lokalhyra och säkerhetssystem, men menar att personalstyrkan 

kommer vara oförändrad eftersom han anser att resurserna kommer behövas någon 

annanstans. Om personalstyrkan kommer att minska kommer det att bero på ändrade lagkrav 

för hur hanteringen kommer ske. Vikman tror inte de fysiska kontoren kommer få en ökad 

användning men tror att kontoren alltid kommer få finnas kvar. Men han poängterar ännu än 

gång att resurserna inte kommer påverkas utan menar att man i framtiden kommer få jobba på 

andra sätt. 

4.3 Intervju - Nordea 
Genomfördes 2016-04-28 i Västerås. 

4.3.1 Om banken 
Nordea är en fullservicebank och är Norra Europas största finanskoncern placerat i 16 länder 

världen över. Banken har 10,5 miljoner kunder och dessa är både företag och finansinstitut 

samt privat- och private banking-kunder. Till sina privatkunder erbjuder banken tjänster inom 

sparande, lån, pension, försäkringar och vardagstjänster som exempelvis hjälp med konton 

och betalningar, kort, och digitala tjänster. I slutet av 2014 hade Nordea cirka 700 bankkontor 

runt om i världen och förutom de fysiska bankkontoren finns de även på digitala tjänster som 

internet- och mobilbanken. (Nordea, u.å.c; Nordea, u.å.d) 

 

Denna intervju är genomförd med Camilla Lundén som har jobbat på Nordea i nio år. Idag är 

Lundén kontorschef på privatsidan på kontoret i Västerås City. 

4.3.2 Bankkontoren 
Kunderna som besöker bankkontoren idag är allt mellan 20 och 95 år, det är väldigt blandat 

menar Lundén. Bankärendena som kunderna kommer till kontoren för är och väldigt 

blandade, det är allt från att göra överföringar mellan konton, betala räkningar, söka lån, 

öppna konton, bli kund, ta hand om ekonomin åt någon som gått bort eller få hjälp med 

dokument hos ett nystartat företag. Lundén menar att många av dessa ärenden skulle kunna 

göras via telefon eller webbkanalerna som till exempel internet- eller mobilbanken. Dock 
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finns det några bankärenden som måste hanteras via ett kontor och det är när en kund gått bort 

och det finns flera arvtagare med i bilden, då måste alla dessa arvtagare komma in och 

legitimera sig. Allt handlar hela tiden om att säkerställa att det är rätt kund som utför 

bankärendena, om en kund saknar BankID eller om det på något vis inte skulle gå att 

legitimera sig online klarar inte de digitala kanalerna av att utföra ärendena utan då måste 

man komma in på de fysiska kontoren för att legitimera sig och göra det. 

4.3.3 Online Banking 
Lundén arbetade inte inom bankväsendet när online banking introducerades utan det fanns 

redan på marknaden. Antalet besökare till följd av introduceringen har inte minskat som 

banken hade räknat med utan de har istället ökat. Lundén menar att detta beror på att kontor 

successivt stängts ned på grund av att man tagit bort kontanthanteringen vilket inneburit att de 

kontor som finns kvar då har fått ett ökat antal kundbesök av de individer som var kunder på 

de kontoren som lagts ned. Även om det inte gått i den riktning man räknat med just nu kan 

det se annorlunda ut i framtiden menar Lundén. 

 

Enligt Lundén finns det endast positiva saker med de digitala tjänsterna som banken erbjuder. 

Det ökar flexibiliteten för kunderna och banken får möjlighet att nå ut till fler kunder än vad 

de hade möjlighet till innan införandet av de digitala kanalerna. Den enda nackdelen Lundén 

kan se är om det finns kunder som har svårt att hantera tekniken och inte vill ta till sig den, de 

kan i så fall bli utestängda av vissa viktiga produkter och tjänster endast på grund av att man 

själv inte klarar av hanteringen av de digitala tjänsterna. Banken har under lång tid informerat 

sina kunder om alla nya kanaler som kommit och försökt få sina kunder att använda dem, 

Lundén menar dock att mycket av användningen sköter sig självt idag eftersom de som blir 

myndiga och ska börja ta hand om sin egen ekonomi är så pass vana vid internet och med 

mobiltelefoner att det inte behövs någon större introduktion. Det behövs mer övertalning och 

information med de äldre menar Lundén. Det är även mer äldre än yngre som gör de spontana 

besöken hos bankkontoren, Lundén påpekar dock att det inte endast är de äldre som kommer 

in på kontoren utan att de som kommer in har ofta ett problem som ingen annan kan lösa och 

det kan vara kunder i alla åldrar. 

4.3.4 Digitaliseringens påverkan på bankerna 
I Västmanland är det två kontor som stängts ned det senaste året. Lundén menar dock att det 

inte endast är på grund av den digitala utvecklingen som man lagt ned kontor, utan att det är 

ett led i att kontanthanteringen försvunnit och att banken faktiskt vill att kunderna ska göra 

mer själva för att de ska kunna fokusera mer på rådgivning av mer komplexa slag. Även 

kontorsstrukturen har förändrats och det tror respondenten beror på ett flertal aspekter, ett 

exempel är att de digitala tjänsterna har gjort att kunderna klarar av att sköta mycket av sina 

efterfrågade tjänster via internetbanken eller via telefonen idag. Det leder till att kunderna 

som kommer in till kontoren har mer komplexa frågor där de behöver rådgivning vilket har 

gjort att personalen idag mestadels arbetar med rådgivning på ett eller annat sätt. Enligt 

Lundén ställs det högre krav på medarbetarna på kontoren eftersom frågorna de möts av är 

mer svårhanterade. Räkningar och transaktioner som var vanliga tjänster förut, behandlas 

sällan på kontoren idag. 
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Angående hur kunderna har reagerat på kontorsnedläggningarna ser Lundén en blandad 

reaktion. På de mindre orterna finns en tendens till en mer negativ inställning då kunderna 

tycker att allt försvinner och de upplever ett mindre utbud av tjänster. Det banken gör för att 

behålla kunderna vid nedläggningar av kontor är att erbjuda dem att tillhöra det närmsta 

geografiska kontoret istället. Personalen på dessa kontor struktureras om vilket gör att 

kunderna kan ha kvar sin befintliga rådgivare. Lundén vill framhäva att trots nedläggningar av 

kontor är personalstyrkan densamma i Västmanland, dock har kontorspersonalen minskat 

jämfört med hur det såg ut för 20 år sen men det beror inte på kontorsnedläggningarna enligt 

respondenten.  

 

Sett ur den ekonomiska aspekten kan banken på kort sikt förlora kunder om de väljer att byta 

bank till en mer lättillgänglig. Att avveckla kontor leder till att kostnaderna för banken på kort 

sikt kommer att öka men kommer att minska på lång sikt. 

4.3.5 Bankernas framtid 
Lundén tror inte att bankkontoren på sikt kommer att försvinna helt trots den utveckling som 

sker eftersom de fysiska kontoren fortfarande är väldigt viktiga för bankerna. Enligt 

respondenten är kontoren så pass viktiga för banken eftersom en del kunder känner en 

trygghet med att träffa en rådgivare när stora och viktiga beslut ska tas, till exempel husköp, 

placering av förmögenhet eller öppna konton till sina barn.  

 

Framtiden för bankerna kommer vara väldigt spännande och stora förändringar inom 

bankvärlden kommer att ske tror Lundén. De digitala tjänsterna kommer att utvecklas i 

framtiden och kommer se ut på ett helt annat sätt jämfört mot idag. Just nu håller Nordea på 

med ett stort IT-projekt som är ett av Europas största där de utvecklar hela online-plattformen 

för kunderna vilket kommer innebära stora förändringar. Kundernas krav idag är att kunna ta 

kontakt med banken 24 timmar om dygnet och detta kommer utvecklas med den nya 

plattformen. Tjänsterna som behandlas digitalt kommer även utökas. Kraven för bankerna 

idag är hårda, lagar och regelverk gör att bankerna har större ansvar mot samhället vilket gör 

att bankerna måste lägga ner mer tid och pengar på granskning och säkerhet. Dessa krav 

kommer inte minska utan kommer fortsätta vara hårda även i framtiden.   

 

Lundén tror att nya betalningslösningar som externa företag erbjuder kommer inom några år 

se helt annorlunda ut mot vad det gör idag. Det finns en stor utvecklingspotential inom 

området som gjort att många företag jobbar med att komma med nya lösningar till 

marknaden.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras empirin som kopplats samman med den insamlade referensramen. 

Kapitlet ligger sedan till grund för de kommande slutsatserna.  

 

5.1 Bankernas förändring 
Utifrån den insamlade referensramen och de genomförda intervjuerna kan man konstatera att 

det är ett högt förändringstryck på den svenska finansmarknaden. Vid första intervjun med 

Kellgren beskrev hon att Handelsbanken har gått en annan väg jämfört med de andra 

universalbankerna, att de inte lagt ner något kontor, men en vecka efter intervjun med vår 

respondent går VD:n för Handelsbanken ut till media och säger att de ska lägga ner ett 

femtiotal kontor runt om i Sverige. Vi tog därför kontakt med Kellgren igen där hon beskrev 

att banken befinner sig i en pågående förändringsprocess där många kunder idag sköter 

bankärenden själva istället för att besöka ett fysiskt bankkontor, därav bankens beslut om 

nedläggning av ett flertal kontor. Som referensramen beskriver så har bankmarknaden länge 

setts som en stabil och konservativ marknad men befinner sig nu mitt i en anpassning till en 

förändrad omvärld. Genom den digitala utvecklingen har kundernas efterfråga på tjänster 

förändrats och nischbanker har vuxit fram i samhället. Konkurrensen på marknaden har därför 

hårdnat då flera nischbanker utmanar de stora universalbankerna och tar andelar av dem från 

den svenska finansmarknaden.   

 

Genom digitaliseringens utveckling har bankkontoren fått allt mindre betydelse för kunderna. 

Enligt Tinnilä (2012) har det tidigare behovet av många kontor ersatts idag av digitala tjänster 

där kunderna gör mestadels själv istället för att få hjälp med bankärenden. Vikman menar att 

fler rutinärenden utförs på ett enklare och snabbare vis idag jämfört med tidigare. Kellgren 

och Lundén nämnde även detta och beskriver det som att de kunderna vill ha hjälp med på 

kontoren idag är att få rådgivning eller komma igång med de digitala tjänsterna. 

 

Trots den nya tekniska utvecklingen av banktjänster så har vissa människor svårt att ta till sig 

den nya tekniken och förstå sig på den. Agwu (2013) menar att det finns kundsegment som 

har svårare att anpassa sig till förändringar och vill genomföra sina tjänster på traditionella 

vis. Enligt Lundén och Kellgren kan dessa kunder som inte vill ta till sig den nya tekniken bli 

utestängda från vissa produkter och tjänster och blir till sist tvingade att använda sig utav 

dessa kanaler för att kunna utföra vissa ärenden. Lundén menar på att Nordea har under en 

lång tid informerat kunderna om de nya kanalerna och försökt få dem att använda sig utav 

dem, men att den äldre generationen behöver mer information och övertalning till 

användandet av de nya digitala tjänsterna. Hon anser att den yngre generationen är vana med 

internet och mobiltelefoner att ingen större introduktion behövs. Vikman menar på att det är 

viktigt att alltid jobba med att berätta för kunder vilka fördelar det finns med de digitala 

tjänsterna och visa dem hur de ska gå tillväga för att i framtiden få dem att vilja använda sig 

av de digitala kanalerna. Vikman berättar även om kundträffar och event som Swedbank 

anordnar för att få kunderna till att använda de digitala kanalerna samt ett mobilt 

kampanjteam som promotar tjänster som Swish och mobilbanken. 
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I referensramen tar vi upp att behovet av kontanter har minskat i samhället. Idag finns det 

andra betalningslösningar som den digitala utvecklingen har lett till som går snabbare och är 

säkrare än att ha kontanter i plånboken, exempelvis betalkort och Swish. Vikman menar att i 

och med att bankerna slutade hantera kontanter på banken har antal kunder minskat på de 

fysiska kontoren och lett till att Swedbank lagt ner kontor de senaste åren. Kellgren och 

Lundén håller med Vikman att den minskade kontanthanteringen men även det ändrade 

kundbeteendena gör att kontoren inte efterfrågas på samma sätt längre. 

 

Trots att ett flertal kontor har lagts ner så har inte antalet anställda påverkats negativt genom 

avskedning på någon av bankerna enligt samtliga respondenter. Enligt Kellgren kommer 

Handelsbanken arbeta med naturliga avgångar som förtida pensionsavgångar som banken 

avsatt pengar till, medan Lundén och Vikman menar att den personal som påverkats av 

nedläggning blivit placerade på andra kontor där ökad personalstyrka behövs. Enligt 

referensramen kan nedläggningar av kontor och minskad personal leda till 

kostnadsbesparingar för banken, som de istället kan använda till att locka kunder till banken. 

Vikman menar att de fysiska kontoren är dyra att driva då kostnader som lokalhyra och 

säkerhetssystem uppkommer, och att banken självklart sparar pengar vid nedläggning av 

kontor.  

5.2 Bankernas kanaler 
Användandet av bankens olika kanaler har enligt referensramen och samtliga respondenter 

förändrats, för att kommunicera med banken och genomföra sina ärenden använder kunderna 

inte samma kanaler idag som förut. Vi kan konstatera att de fysiska bankkontoren inte är den 

främsta kanalen för att genomföra sina bankärenden idag utan enligt referensramen använder 

80% av Sveriges befolkning internetbanken när de ska göra sina bankaffärer. Online 

bankingens utveckling har medfört förändrade kundbeteenden gällande vardagliga 

bankärenden som att betala räkningar och kolla saldot. Vikman från Swedbank menar på att 

de fysiska bankkontoren inte längre används till de vardagliga ärenden i lika stor 

utsträckningen som förut, något som även Kellgren från Handelsbanken nämnde. De menar 

på att kunderna idag använder de digitala tjänsterna för att utföra sina vardagliga bankärenden 

istället för att besöka de fysiska kontoren. Enligt referensramen anser en del kunder att 

digitaliseringens utveckling har inneburit att de kan spara tid genom att använda de digitala 

kanalerna istället för att besöka kontoren. Där tas även upp att via telefonbanken kan 

kunderna få personlig service dygnet runt året om utan att besöka ett fysiskt kontor. Vikman 

menar att det inte är någon större skillnad med att prata med en banktjänsteman via telefon 

jämfört med fysiskt på ett kontor, han påpekar att via telefonbanken kan kunderna även 

kontakta banken dygnet runt och behöver inte förhålla sig till några öppettider.  

 

Samtliga respondenter tycker att en bra aspekt med de digitala tjänsterna är att kunderna kan 

utföra de flesta ärenden själv, för att på så sätt ha mer tid över för rådgivning av mer 

komplexa ärenden. Vi kan dra en parallell till Tinnilä (2013) som menar att bankkontorens 

uppgifter har förändrats och riktar idag in sig mer på kundservice än att tillhandahålla 

grundläggande banktjänster åt kunderna som istället utförs via de digitala kanalerna. Vikman 

tycker även att det är positivt att kunder använder de digitala tjänsterna då han hänvisar till 

kundundersökningar som visar att kunder som använder de digitala kanalerna tenderar att vara 
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mer nöjda än de kunder som inte gör det. Enligt Lundén från Nordea ger de digitala kanalerna 

en ökad flexibilitet för kunderna och banken får även möjlighet att nå ut till fler kunder än vad 

de kunde göra innan införandet av de digitala tjänsterna. Även Hosein (2009) säger att dagens 

digitala distributionskanaler gör det möjligt att nå ut till kunder utan att befinna sig på 

kundernas geografiska plats genom ett fysiskt bankkontor.  

 

De digitala kanalerna medför inte endast positiva aspekter utan det finns också negativa sidor, 

Vikman menar bland annat att en del kunder känner sig osäkra på internet och vid 

användandet av de digitala tjänsterna. I referensramen tar vi upp vikten av att vara noga med 

säkerheten på internet och tänka på att aldrig ge ut personliga uppgifter eller koder till 

utomstående då man kan drabbas av bedrägeri. Bankernas säkerhetslösningar syftar till att all 

ens bankinformation inte ska vara åtkomlig för någon annan än dig själv och bankerna 

påpekar hela tiden vikten av att alltid ta del av bankens information om de digitala kanalerna 

för en säker användning. En annan negativ aspekt vid användandet av de digitala kanalerna är 

att en del kunder vill åt trygghetskänslan när de ska utföra sina bankärenden, vilket de inte får 

genom att använda de digitala kanalerna. Vikman menar att en av orsakerna till att kunder 

fortfarande besöker de fysiska kontoren idag är för att de känner sig osäkra med de digitala 

tjänsterna. Lundén menar också att många kunder känner sig tryggare med en personlig 

rådgivare när stora och viktiga beslut ska tas. Även Vikman påpekar vikten av att ha 

personliga rådgivare för att kunderna ska känna sig trygga när stora beslut ska tas för att 

överbrygga osäkerheten.  

 

Både Kellgren och Lundén påpekar att det finns kunder som inte vill eller kan ta till sig nya 

förändringar som sker på marknaden med de digitala tjänsterna, till exempel att kunderna har 

svårt att hantera tekniken. Referensramen tar upp att vissa kundsegment har svårare att 

anpassa sig till nya förändringar och vill istället genomföra sina bankärenden på traditionella 

vis, att den äldre generationen har svårare att te sig till ny teknik är allmänt känt. Lundén 

anser att den äldre generationen behöver mer information och övertalning för att de ska ta sig 

an de nya digitala tjänsterna, hon menar att utan vissa digitala tjänster kan kunder bli 

utestängda från viktiga produkter och tjänster.  

5.3 Kostnadseffekter 
Efter genomförandet av intervjuerna kan vi konstatera att Kellgren och Lundén beskriver de 

digitala kanalerna som de viktigaste kanalerna för att möta kundernas efterfrågan. Pikkarainen 

et al. (2004) beskriver de digitala kanalerna som bankernas billigaste tjänster att erbjuda sina 

kunder, de digitala kanalerna gör även att bankerna kan nå ut till fler kunder billigare än 

endast via de fysiska kontoren. Samtliga respondenter anser att dessa kanaler är bäst lämpade 

för de tjänster som är vardagliga rutinärenden och inte så komplexa. Kunderna kan enkelt lösa 

sina tjänster snabbt och smidigt utan att behöva ta sig till något kontor och bankerna kan 

istället lägga mer tid och resurser åt rådgivning och komplexa ärenden. Vikman påpekade att 

de kunder som använder sig av de digitala kanalerna är generellt mer nöjda med banken, och 

därför jobbar banken aktivt med att försöka få fler kunder att börja använda de digitala 

kanalerna. När kunderna utför sina bankärenden själva innebär det att bankerna inte behöver 

lägga lika mycket resurser på dessa typer av ärenden som förut. I referensramen tar Bihari 
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(2011) upp att en internetbank endast behöver ett bearbetningscenter som skulle kunna 

placeras vart som helst i världen vilket leder till en kostnadsbesparing för bankerna.  

 

Enligt både Vikman och Lundén har den ökade användningen av de digitala kanalerna och 

borttagning av kontanthantering gjort att behovet av de fysiska kontoren har minskat. Vikman 

berättar att Swedbank idag räknar med att varje person besöker bankkontoren i genomsnitt en 

gång per år på grund av att 80% av kunderna idag behandlar sina tjänster via de digitala 

kanalerna istället. De minskade kundbesöken har lett till elimineringar av fysiska bankkontor 

och Hosein (2009) menar att detta kan medföra att bankerna kommer kunna göra 

kostnadsbesparingar på lång sikt genom minskade omkostnader som till exempel lokalhyra.  

 

Respondenterna menar att de ändrade kundbeteendena och den minskade kontanthanteringen 

gör att kontoren inte efterfrågas på samma sätt längre. Nedskärning av personal ska kunna 

undvikas genom förtida pensionsavgångar och förflyttning av personal, detta kan dock leda 

till ökade personalkostnader på kort sikt eftersom lösningen med förtida pensionsavgångar 

medför stora kostnader. I referensramen tar vi upp att Handelsbanken har avsatt 700 miljoner 

kronor för nedläggningen av sina kontor där förtida pensionsavgångar förväntas vara en stor 

del av den beräknade kostnaden. Kellgren menar dock att banken kommer att få minskade 

kostnader i det långa perspektivet genom att genomföra dessa förändringar, hon menar att 

kostnadsbesparingarna handlar till största del om minskade omkostnader som till exempel 

hyror och lönekostnader som undviks genom färre antal kontor.   

 

Referensramen menar att eftersom användningen av de digitala kanalerna är en så pass stor 

del av bankens tjänster ställer det stora krav på att tekniken ska fungera och att säkerheten är 

hög. Kellgren förklarar vikten av att hela tiden säkerhetsställa en väl fungerande plattform 

som möjliggör för kunderna att de kan sköta sina tjänster vilken tid som helst utan oro för 

driftstörningar. Det gör att bankerna måste uppdatera de digitala kanalerna med den senaste 

tekniken och underhålla dem för att undvika eventuella tekniska problem vilket innebär ökade 

kostnader. Enligt Strålfors (u.å) räcker det inte med att bara öka tillgängligheten hos kunderna 

utan de digitala lösningarna måste fortsätta utvecklas för att hålla kunderna tillfredsställda. 

Lundén talar om stora investeringar på IT-sidan hos Nordea som kommer leda till att bankens 

IT-plattform på sikt kommer bytas ut, detta för att förbättra dygnet runt servicen på 

onlinebanken och för att underlätta för kunderna i användandet av dessa tjänster. Med dessa 

investeringar kommer kunderna kunna sköta fler tjänster digitalt vilket kan leda till att 

kunderna i mindre utsträckning behöver uppsöka de fysiska kontoren.   

 

Hosein (2009) menar att när banker idag ska in på nya geografiska marknader så behöver de 

inte förvärva befintliga banker eller starta upp nya kontor för att etablera sig vilket innebär 

kostnadsbesparingar för bankerna. Dagens digitala distributionskanaler möjliggör för 

bankerna att nå ut till kunder utan att behöva befinna sig på den geografiska platsen med ett 

fysiskt bankkontor utan det räcker med att ha en fungerande internetbank där alla bankens 

tjänster erbjuds. Lundén menar att de digitala kanalerna gör att banken får möjlighet att nå ut 

till fler kunder än vad de hade möjlighet till innan införandet av de digitala kanalerna vilket är 

positivt ur ett kostnadsperspektiv. 
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5.4 Bankernas framtid 
I referensramen tar vi upp att under den senaste tioårsperioden har cirka 250 kontor stängts 

igen runt om i Sverige av SEB, Swedbank och Nordea och inom ett par år kommer även 

Handelsbanken stänga ned 50-60 kontor i landet. Trots detta tror samtliga respondenter att 

bankkontoren inte kommer försvinna helt i framtiden då alla är eniga om att de är viktiga för 

bankerna. Kellgren berättar att Handelsbanken arbetar med ett koncept som innebär att de har 

mötesplatser runt om i landet som är bemannade några timmar i veckan istället för 

fulltidskontor, detta för att komma åt nya kunder och möta dem på plats. Hon tror att detta 

koncept kommer öka i framtiden. Lundén anser att det är viktigt för banken att ha kvar fysiska 

bankkontor i framtiden eftersom en del kunder behöver tryggheten med att träffa en rådgivare 

fysiskt när stora och viktiga beslut ska tas. Ewerman (2014) beskriver att det personliga mötet 

är något som värderas högt bland bankens kunder, många ungdomar som nyss fyllt 18 år 

tycker det är positivt att många banker erbjuder kundmöten när de ska börja ta hand om sin 

ekonomi för första gången själva. Även Vikman påpekar vikten av att ha kvar kontor i 

framtiden och tror att de fysiska kontoren kommer vara avgörande för banken i framtiden och 

vara till en stor konkurrensfördel gentemot banker som endast finns online. Han tror att det 

kommer vara en viktig roll för banken i framtiden att agera bryggan mellan tekniken och 

människan och då är det viktigt att det finns några fysiska kontor kvar i landet. 

 

Trots att bankkontoren kommer minska i antal även i framtiden menar samtliga respondenter 

att personalstyrkan inte kommer minska. Kellgren menar att Handelsbanken endast kommer 

jobba med naturliga avgångar i form av förtida pensionsavgångar och kommer inte sparka 

personal på grund av de kommande nedläggningarna av kontoren. Lundén berättar även att 

när Nordeas kontor lagts ned har personalen på dessa kontor förflyttats till andra kontor vilket 

betyder att personalstyrkan fortfarande är densamma. Enligt Tinnilä (2013) visar statistik på 

att bankkontorspersonal har minskat drastiskt sedan 1970-talet vilket lett till att 

bankkontorens uppgifter förändrats och riktar idag in sig mer på kundservice. Vikman menar 

att den komplexa rådgivningen kommer öka ännu mer i framtiden därför kommer det vara 

viktigt att samla all kompetens man har på ett och samma ställe. Han menar att den största 

anledningen till att stänga ned kontor i framtiden kommer vara för att samla resurserna vilket 

innebär att personalstyrkan kommer vara oförändrad, personalen kommer istället behöva 

jobba på andra sätt. Lundén menar att kunder som kommer in på kontoren idag eftersöker 

rådgivning av mer komplexa slag vilket har lett till att personalen mestadels arbetar med 

rådgivning på ett eller annat sätt och att detta bara kommer fortsätta utvecklas i framtiden. 

 

I referensramen tar vi upp att det tidigare behovet av stora nätverk av kontor idag har ersatts 

med digitala tjänster, denna trend kommer fortsätta även i framtiden eftersom användandet av 

mobila enheter hela tiden ökar. Lundén tror att de digitala tjänsterna kommer utvecklas i 

framtiden och se ut på ett helt annat sätt jämfört mot vad de gör idag och att de digitala 

tjänsterna kommer att utökas. I referensramen menar Hinrikus (2016) att en mängd nya 

aktörer och innovativa tjänster kommer komma in på marknaden om bara några år. 

Konkurrensen kommer öka och banker som inte tar den digitala utvecklingen på allvar 

kommer klara sig dåligt. Vikman tror att allt som går att digitaliseras kommer att digitaliseras, 

färre och färre saker kommer behövas göra på kontoren och den komplexa rådgivningen 

kommer att öka. Lundén tror att nya betalningslösningar som externa företag erbjuder idag 
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kommer se annorlunda ut om några år och ser att det finns en stor utvecklingspotential inom 

området. 

 

I framtiden tror Vikman att bankens kontorsrörelse kommer bli mycket mer koncentrerad, han 

tror att man kommer satsa på att ha ett kontor i varje stad där man samlar all kompetens 

istället för att ha den utspridd på flera kontor. I referensramen tar även Ryan (2015) upp att 

bankerna kommer behöva öka sin specialisering i framtiden för att kunna tillgodose specifika 

kundbehov. Vikman anser att komplexiteten på bankärendena hela tiden stiger och för att 

kunna möta kundernas behov och villkor behöver bankerna samla sin kompetens på ett och 

samma ställe för att kunna hjälpa till i svåra frågor. Även Hedley et al. (2006) tror att 

branschspecialister och andra finansiella institutioner kommer ha en mer framträdande roll på 

marknaden i framtiden och tror även att antalet banker kommer minska på grund av fusioner 

och förvärv, särskilt de mellanstora regionala bankerna. 

 

Ryan (2015) har förutspått hur bankväsendet kommer se ut 2020 och menar att framtidens 

banker kommer drivas av kundernas behov, inte av bankernas behov. Vikman tror att i 

framtiden kommer banken hela tiden behöva jobba med att tillgodose kundernas behov och 

agera som en kontaktperson mellan teknik och kund. I referensramen tar vi upp att det är 

huvudsakligen två stora trender som kommer forma bankbranschen i framtiden och dessa är 

starkare kunder och hårdare konkurrens. Förändringar i demografi, attityder och beteende 

kommer ge kunderna makten att kräva mer från bankerna med större öppenhet och lyhördhet. 

Även Ryan (2015) förutspår att marknaden kommer bli öppnare där man kan räkna med flera 

lösningar utanför bankerna. Respondenterna berättar att det krävs en del för att kunna bli ny 

kund hos en bank idag bland annat att man måste komma in på banken fysiskt för att 

identifiera sig, i framtiden tros konsumenterna kunna bygga sin egen mix av produkter från en 

mängd olika leverantörer och en större öppenhet på marknaden kommer leda till större frihet 

och urval av aktörer.  
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6. Slutsats och Egna reflektioner 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till utifrån arbetets tre 

problemformuleringar. Därefter förs en diskussion som baseras på våra egna åsikter och 

reflektioner kring slutsatserna. 

 

6.1 Slutsats 
 

 Hur har digitaliseringen av banktjänster påverkat de fysiska bankkontoren? 

Digitaliseringen av banktjänster har under de senaste åren lett till ett förändrat kundbeteende 

vid utförande av bankärenden. Kunderna använder idag de digitala kanalerna istället för att 

besöka de fysiska bankkontoren vid vardagliga ärenden, detta har lett till att bankerna fått 

strukturera om på kontoren. Idag fokuserar bankkontoren mer på rådgivning och att hjälpa till 

med komplexa frågor istället för att till exempel betala räkningar och göra överföringar. Detta 

har lett till minskade kundbesök på de fysiska bankkontoren vilket har inneburit att vissa 

kontor tvingats läggas ned. En annan aspekt till att bankkontor har fått läggas ned är att man 

valt att ta bort kontanthanteringen eftersom samhället inte efterfrågar kontanter på samma sätt 

längre.  

 

Nedläggningarna av de fysiska bankkontoren har lett till att personalen på kontoren behövts 

strukturerats om. Personal på kontor som lagts ned har erbjudits tjänster på andra kontor eller 

förtida pensionsavgångar, för att på så sätt inte behöva avskeda personal. Bortsett från de 

naturliga avgångarna innebär det att personalstyrkan i stort sett är oförändrad eftersom 

bankerna anser att personalen fortfarande behövs. 

 

 Hur påverkas bankerna ekonomiskt av nedläggningen av bankkontoren? 

Digitaliseringen av bankernas tjänster har lett till en process där universalbankerna minskar 

sina fysiska kontor runt om i landet. Avveckling av bankkontor kan vara kostsamt då 

omstrukturering av personal kan behöva genomföras samt att personalstyrkan kan behöva 

minskas genom naturliga avgångar. Dessa beslut kan leda till stora kostnader på kort sikt men 

på lång sikt kan det leda till en positiv kostnadseffekt för bankerna med lägre omkostnader 

och med samlade resurser på varje kontor. Bankerna slipper omkostnader som lokalhyra och 

säkerhetstjänster som bankerna tvingas till med fysiska kontor. Bankbranschen rör sig mot en 

marknad som innefattar mindre antal kontor då kundernas beteende mot att göra tjänster 

digitalt ändrat förutsättningarna för bankerna. När efterfrågan på de fysiska kontoren minskar 

kan bankerna effektivisera sina kostnader och lägga mer resurser på att förbättra andra 

områden, därmed tjänar bankerna både ekonomiskt och resursmässigt på den digitala 

utvecklingen. De digitala kanalerna kan kräva investeringar i form av IT-utveckling och 

service men är i sin helhet en billig kanal för bankerna då kunderna sköter sina tjänster på 

egen hand utan kontakt med bankens personal. Det innebär att bankerna ur en ekonomisk 

synvinkel tjänar på den digitala utvecklingen med kanaler som kunder sköter på egen hand. 
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 Hur tror bankerna att den fortsatta utvecklingen av online banking kommer 

påverka bankernas framtid? 

 

I framtiden tror bankerna att de fysiska kontoren kommer finnas kvar men inte i lika stor 

utsträckning, då de anser att kontoren är så pass viktiga för dem. Kontoren kommer i 

framtiden vara en konkurrensfördel för universalbankerna och fungera som länken mellan 

teknik och kund.  

 

Bankerna förutspår i framtiden även att resurserna kommer bli mer samlade och 

koncentrerade så att all kompetens finns tillgänglig på samma plats, detta för att kunna möta 

kundernas efterfrågan. Bankerna tror att rådgivning av de mer komplexa ärendena kommer att 

öka och därmed få en större roll i framtiden. 

6.2 Egna reflektioner 
Att många fysiska bankkontor lagts ned de senaste åren har vi stor förståelse för eftersom det 

är en naturlig utveckling. Enligt egna erfarenheter besöker vi själva bankkontoren väldigt 

sällan då vi använder de digitala kanalerna för att utföra våra bankärenden istället. Om vi 

skulle välja att besöka ett fysiskt bankkontor skulle det vara för att få rådgivning om tjänster 

av mer komplexa slag som till exempel ansöka om bolån eller placeringsrådgivning. De 

komplexa ärendena som kunderna efterfrågar kräver att personalen har en hög kompetens för 

att kunna besvara dessa frågor. Att personalen struktureras om och fokuserar mer på 

komplexa frågor anser vi därför är rätt väg att gå för att kunna tillgodose kundernas ändrade 

beteende.  

 

En anledning till att de fysiska bankkontoren behövts läggas ned är på grund av att bankerna 

valt att ta bort kontanthanteringen. Vi tror att detta beror på att befintliga betalningslösningar 

har utvecklats och att nya kommit in på marknaden som gör att kontanter inte längre behövs i 

lika stor utsträckning. Enligt egna erfarenheter har man sällan kontanter på sig då man oftast 

betalar med kort eller använder sig utav betalningslösningen Swish som gör det möjligt att 

överföra pengar mellan privatpersoner snabbt och säkert. Swish gör det även möjligt att betala 

i vissa affärer och på andra evenemang vilket vi anser är bra då vi använder tjänsten dagligen.  

 

Vi tror att bankerna kommer tjäna på att skära ned på antalet bankkontor eftersom antalet 

kundbesök har minskat och vi tror de kommer fortsätta minska i framtiden. Med minskad 

efterfrågan finns det ingen anledning för bankerna att ha kvar samma mängd kontor på 

marknaden anser vi. Genom färre kontor tror vi att personalstyrkan kommer att minska i 

framtiden då behovet av personlig service kommer att avta. Bankerna har då möjlighet att 

minska sina omkostnader genom reducerade lokal- och lönekostnader vilket leder till en 

positiv kostnadseffekt för banken på lång sikt. Vi tror dock inte att de fysiska bankkontoren 

kommer försvinna helt i framtiden eftersom det finns många kunder som värderar kontoren 

högt på grund av tryggheten med personlig service. 

 

I framtiden tror vi att nedläggningarna av bankkontoren kommer att fortsätta och det kommer 

endast finnas ett fåtal kvar på bankmarknaden. Vi tror att de mesta av alla bankärenden 

kommer ske via de digitala kanalerna som banken erbjuder och allt färre kunder kommer 
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besöka de fysiska kontoren. Vi tror även att det kommer bli större och hårdare konkurrens på 

bankmarknaden där nya aktörer kommer introduceras som specialiserar sig på specifika 

kundbehov. Kunderna kommer att få större frihet att välja mellan tjänster hos olika aktörer 

vilket leder till att bankerna kommer behöva anpassa sig efter kundernas efterfrågan.  

 

I framtiden tror vi att det är kunderna som kommer styra bankmarknaden eftersom utbudet 

kommer utvecklas och konkurrensen hårdna vilket ställer större krav på att bankerna anpassar 

sig efter den förändrade omvärlden. Universalbankerna kommer dra nytta av att ha fysiska 

kontor kvar på marknaden medan nischbanker kommer vinna på att vara specialister inom 

olika områden. Bankerna där emellan tror vi kommer ha svårt att hålla sig kvar på marknaden 

eftersom konkurrensen kommer bli för hård. 
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7. Rekommendation till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att genomföra denna undersökning om 10 år för att på så sätt se hur 

branschen har utvecklats då den just nu befinner sig i en förändringsfas. Det skulle kunna 

innebära att marknaden ser helt annorlunda ut och att branschen står inför nya utmaningar 

jämfört mot idag. 

 

Det skulle även vara intressant att genomföra en studie som undersöker skillnaden mellan 

universalbanker och nischbanker, hur de påverkas av den digitala utvecklingen. Vi tror att det 

skulle kunna finnas skillnader som vore intressant att undersöka djupare. 
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 I 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor - banktjänstemän  
 

1. Vill du vara anonym? 

2. Vad är din roll i företaget? 

3. Hur länge har du jobbat på banken? 

4. Vilken målgrupp/åldersgrupp upplever du besöker bankkontoren mest idag? 

5. Vilka bankärenden upplever du att kunderna använder bankkontoren till idag? 

6. Finns det några tjänster som skulle kunna hanteras via andra kanaler? 

7. Finns det några tjänster som måste hanteras via ett bankkontor? 

 

8. Jobbade du inom bankväsendet när online banking introducerades? 

9. Hur upplevde du att skillnaden blev på bankkontoren efter introduktionen? 

10. Vad anser du är positivt respektive negativt med de digitala tjänster som banken 

erbjuder? 

11. Hur har ni fått era kunder att börja använde era olika kanaler? 

12. Är det någon skillnad på åldersgrupper vid användandet av bankkontoren och de olika 

digitala tjänsterna? 

 

13. Hur har digitaliseringen av banktjänster påverkat de fysiska bankkontoren? 

14. Vet du hur många fysiska bankkontor som behövts stängas på grund av introduktionen 

av de digitala tjänsterna? 

15. Vad tror du är skälet till att ett större antal bankkontor lagts ned de senaste åren? 

16. Har det skett någon förändring i kontorsstrukturen som skulle kunna härledas till 

användandet av de digitala tjänsterna? 

17. Hur tror du kunderna reagerar på nedläggningarna av de fysiska kontoren? 

18. Är de fysiska kontoren viktiga för er som bank? Varför/varför inte? 

 

19. Hur tror du bankerna påverkas ekonomiskt av nedläggningen av bankkontoren? 

20. Har antalet anställda påverkats till följd av digitaliseringens utveckling? 

 

21. Kommer utvecklingen av online banking leda till att bankkontoren försvinner helt? 

22. Tror du att det finns någon möjlighet att bankkontoren skulle kunna få en ökad 

användning? 

23. Hur tror du framtiden för bankerna kommer se ut? 

 


