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Abstract
Digitalization has been one of the most transformative changes to our modern society. This
shift has affected almost all aspects of daily life and extensively shaped how organizations
operate. One of the most challenging aspects within digitalization is related to business models.
The banking sector is a key example of an industry that has been continually shaped by
digitalization. In the past decade, this development has rapidly accelerated and as a result, there
is a need for banks to review their business models. The Swedish banking sector has been
characterized by hierarchical and bureaucratic structures to follow principles of openness and
flexibility. Four big banks have long dominated the Swedish banking sector; however, they are
increasingly being challenged by digital players. This study aimed to describe and analyze how
Swedish banks perceived the relationship between digitalization and business models, which
includes identifying the driving forces behind the changes within banking business models. The
study's timeframe was delimited to the last ten years, that is, from 2009 through 2018. A
qualitative research strategy was applied in which a case study was conducted including four
Swedish big banks (Handelsbanken, Nordea, SEB, and Swedbank) and two digital niche banks
(Avanza and Nordnet). Data collection was carried out using a method triangulation, which
included eleven semi-structured interviews combined with annual reports. The study was
analyzed through a thematic qualitative content analysis. Overall, the study's results showed
that digitalization has changed the business models of big and niche banks, both similarly and
differently. Although, the driving forces behind the changes within the banking business models
were similar regardless type of bank. Changes in the business models were primarily based on
customer interaction, resources, integration of external partners, revenue streams and cost
structure. Lastly, technological development, corporate strategy and imitation, changed
customer behaviour, changed regulations and new market participants were identified as key
drivers for changing the banks’ business models as a result of digitalization.

Keywords: business models, business model canvas, digitalization, driving forces, Swedish
banking sector, big banks, niche banks.

Sammanfattning
Den pågående digitaliseringen kan ses som en av de mest väsentliga omvandlingarna av det
moderna samhället, vilket har påverkat stora delar av näringslivet och människors vardag.
Digitaliseringen har bidragit till omfattande förändringar i hur organisationer bedriver sin
verksamhet och en av de främsta utmaningarna anses vara relaterade till utformningen av
affärsmodeller. En bransch som formats av digitaliseringen är banksektorn, där utvecklingen
har accelererat de tio senaste åren. Den svenska banksektorn har genomgått en omvandling som
kännetecknats av en övergång från hierarkiska och byråkratiska strukturer till att följa principer
om öppenhet och flexibilitet. De fyra storbankerna har länge dominerat den svenska
banksektorn men utmanas av digitala aktörer i allt större utsträckning. Föreliggande studie
syftade till att beskriva och analysera svenska stor- och nischbankers syn på förhållandet mellan
digitaliseringen och affärsmodeller, vilket även innefattade att identifiera drivkrafter till
förändringar av bankernas affärsmodeller. Tidsramen för studien avgränsades till de tio senaste
åren, det vill säga, mellan år 2009 och 2018. Studien tillämpade en kvalitativ forskningsstrategi
och en fallstudie genomfördes. Studieobjekten utgjordes av storbankerna Handelsbanken,
Nordea, SEB och Swedbank samt de digitala nischbankerna Avanza och Nordnet.
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en metodtriangulering, vilket inkluderade elva
semistrukturerade intervjuer och årsredovisningar. Vidare genomfördes analysen tematiskt med
hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat visade överlag på att samtliga banker
hade genomgått stora förändringar i sina affärsmodeller, där det förekom både likheter och
skillnader mellan stor- och nischbankerna. Drivkrafterna för ändring av bankernas
affärsmodeller till följd av digitaliseringen var emellertid samma oavsett stor- eller nischbank.
Bankernas affärsmodeller hade förändrats med avseende på kundinteraktioner, resurser,
integration med externa partners samt intäktsströmmar och kostnadsstruktur. Avslutningsvis
identifierades teknologisk utveckling, företagsstrategier och imitation, förändrade
kundbeteenden, förändrade regelverk och nya aktörer som centrala drivkrafter för ändring av
bankernas affärsmodeller till följd av digitaliseringen.

Nyckelord: affärsmodeller, business model canvas, digitalisering, drivkrafter, svenska
banksektorn, storbanker, nischbanker.
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Begreppslista
API - applikationsprogrammeringsgränssnitt, banker kan genom applikationer utforma sina
egna gränssnitt, tillåta att andra aktörers gränssnitt finns i egna bankens gränssnitt eller utforma
gemensamma gränssnitt med andra aktörer.
Användarupplevelser - kan beskrivas som alla aspekter av en användares erfarenhet
(upplevelser) när interaktion sker exempelvis i en produkt, tjänst, plats eller miljö.
Baselreglerna - Baselkommitténs minikrav för internationellt aktiva banker, vilka har för
avsikt att stärka bankernas tillsyn, regler och riskhantering.
Bigtechbolag - stora multinationella teknologibolag, refererar ofta till Google, Amazon,
Facebook och Apple (GAFA).
Fintech - finansteknologi, samlingsbegrepp för senaste IT-teknologin inom finansbranschen.
GDPR - General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen, eftersträvar att
harmonisera och stärka skyddet vid hantering av personuppgifter för fysiska personer inom EU.
Gränssnitt - förbindelser och kommunikation mellan olika objekt, exempelvis interaktionen
mellan en individ och en digital tjänst eller interaktionen mellan olika mjukvaror och/eller olika
hårdvaror.
MiFID II - EU-direktiv med avsikt att förbättra investerarskyddet och öka transparensen för
avgifter och övriga kostnader vid handel med värdepapper.
Open banking - fenomen som drivs av PSD2, ett mer öppet förhållningssätt mellan banken
och andra typer av aktörer, ställs ofta i relation till API:er.
PAD - Payment Account Directive, direktiv som bland annat gjorde det enklare för kunder att
byta bank.
Provisionsnetto - rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader.
PSD1 - Payment Service Directive 1, EU-direktiv med avsikt att göra gränsöverskridande
betalningar lika effektiva, enkla och säkra som nationella betalningar. Direktivet underlättar
även för nya aktörer att etablera sig på marknaden.
PSD2 - Payment Service Directive 2, EU-direktiv som öppnar upp för marknaden för
tredjepartsleverantörer.
Räntenetto - ränteintäkter minus räntekostnader, det vill säga, skillnaden mellan inlåning- och
utlåningsräntor.

Studiens inledande delar ger en introduktion till digitaliseringen och banksektorn i stort, vilket
illustrerar hur förutsättningarna för att bedriva bankverksamhet har förändrats. Problemdiskussionen
mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar, vilket vidare följs av avgränsningar och en disposition
över arbetet.

1.Inledning
1.1 Bakgrund
Den pågående digitaliseringen kan ses som en av de mest väsentliga omvandlingarna av det moderna
samhället, vilket har påverkat stora delar av näringslivet och människors vardag (Hagberg et al. 2016).
Förändringarna har även likställts med den industriella revolutionen (The Economist 2012). Det finns
skilda definitioner av begreppet samtidigt som det finns en gemensam syn på att digitaliseringen har
bidragit till omfattande förändringar i hur organisationer bedriver sin verksamhet (jmf. Hagberg et al.
2016; Parviainen et al. 2017; Gartner 2019a). Med digitaliseringen följer risken att organisationers
befintliga verksamheter blir föråldrade. Samtidigt är det dock möjligt att dra nytta av digitaliseringen
om organisationer lyckas identifiera nya affärsmöjligheter. Digitaliseringen kan då resultera i en ökad
intern effektivitet i form av förbättrad kvalitet i produkter och tjänster, automatisering av rutinarbete
samt en högre effektivitet och noggrannhet i arbetsprocesser. Nya typer av kunder och integrering av
resurser och processer är exempel på externa möjligheter som digitaliseringen potentiellt medför
(Parviainen et al. 2017). Digitaliseringen påverkar därigenom organisationers anställda, kunder och
övriga intressenter (Hagberg et al. 2016; Parviainen et al. 2017).
Ett exempel på en bransch som formats av digitaliseringen är banksektorn, en utveckling som
accelererat de tio senaste åren. Den digitala utvecklingen har bidragit till att det skett grundläggande
förändringar i hur kunder betalar, lånar, investerar och placerar kapital (Nițescu 2016). Förvandlingen
från en traditionell mot en mer digital bank har lett till frågor kring att generera utbud, distribution och
försäljning av finansiella tjänster och produkter via digitala kanaler (Cuesta et al. 2015).
Digitaliseringen av finansiella tjänster är inte längre valbar (Nițescu 2016). Detta betyder att den
senaste teknologin måste utnyttjas och integreras på ett så effektivt sätt som möjligt för att bankerna
snabbt ska kunna förutse kundernas behov och lära känna dem på ett bättre sätt (Cuesta et al. 2015).
Den svenska bankmarknaden präglades sedan mitten av 1900-talet av strikta, statliga regleringar som
begränsade konkurrens, handlingsfrihet och den teknologiska utvecklingen bland etablerade aktörer.
Med tiden kritiserades dock regleringarna, vilket resulterade i avregleringar och mindre strikta
regleringar. De förändrade regleringarna förde den teknologiska utvecklingen framåt och bidrog
successivt till en ökad konkurrens från mer nischade aktörer på den svenska bankmarknaden
(Appelqvist 2005). Banksektorn har genomgått en omvandling som kännetecknats av en övergång från
hierarkiska och byråkratiska strukturer till att följa principer om öppenhet och flexibilitet (Appelqvist
2005; Tornjanski et al. 2015).
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De fyra traditionella storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, har länge dominerat
den svenska bankmarknaden. Tillsammans har de en marknadsandel motsvarande cirka sjuttio procent
av kreditmarknaden i Sverige (Svenska Bankföreningen 2018a). På den svenska bankmarknaden finns
emellertid även en mängd mindre aktörer som exempelvis nischbanker 1 (jmf. Svenska Bankföreningen
2018b). Den svenska finanssektorn är utsatt för ett starkt förändringstryck i form av ökad konkurrens
från olika aktörer, förändrade distributionssätt samt utvecklingen av nya och befintliga tjänster
(Svenska Bankföreningen 2019a). För att inte ligga efter på en marknad som genomgår förändringar
tvingas samtliga banker hantera digitaliseringen (Cuesta et al. 2015).

1.2 Problemdiskussion
En av de främsta utmaningarna med digitaliseringen är att organisationer måste genomgå förändringar
i sina affärsmodeller (Antikainena et al. 2018), vilket kan ses som en komplex uppgift (Teece 2010).
En affärsmodell beskriver hur en organisation bedriver sin verksamhet och kan förklaras genom fyra
huvudsakliga aspekter; kundinteraktioner, värdeerbjudanden, infrastrukturella och ekonomiska
aspekter (Osterwalder & Pigneur 2010). Digitaliseringen har resulterat i nya produkter, tjänster och
applikationer, vilket även inneburit att organisatoriska system och processer blivit obsoleta (Zott &
Amit 2017). Banker har tvingats utveckla sina affärsmodeller i nära relation till digitaliseringen (Krstić
& Tešić 2016; Zott och Amit 2017), vilket har gjort att de måste förändra sina verksamheter inom
många olika områden (Swacha-Lech 2017). Det kan därför ses som kritiskt att banker ser över sina
affärsmodeller och utvecklas mot mer digitala organisationer (Krstić & Tešić 2016).
Organisationer måste i dagsläget agera snabbt på förändringar och parallellt med detta omvandla sina
affärsmodeller för att vara konkurrenskraftiga (Teece 2010; Appelbaum et al. 2018). Däremot finns
det komplikationer i att göra snabba förändringar i sättet organisationer bedriver sin verksamhet på
eftersom etablerade strategier ofta är starkt förankrade i organisationen (Holmlund, Strandvik &
Lähteenmäki 2017). Traditionella banker kan finna svårigheter i att snabbt anpassa sig till förändringar
då deras stora och komplexa organisationsstruktur ofta är trögrörlig och kännetecknas av byråkratiska
beslutsprocesser (Krstić & Tešić 2016). Banker skiljer sig åt i många aspekter bland annat när det
kommer till geografisk utsträckning, storlek, organisation, komplexitet och finansieringsstrategier
(Lucas et al. 2017). Vidare kan det innebära att affärsmodeller varierar mellan olika typer av banker
(Köhler 2015; Nițescu 2016).
Under det senaste decenniet har bankernas affärsmodeller utmanats (Cuesta et al. 2015) och banker
har tvingats anpassa sig till stora förändringar (Nițescu 2016; Swacha-Lech 2017). Även om
digitaliseringen har en stor påverkan på organisationers sätt att bedriva verksamhet kan det finnas
svårigheter i att förutsäga dess verkliga konsekvenser (Parviainen 2017). Den akademiska
diskussionen över bankers affärsmodeller beskrivs som gammal och komplex (Nițescu 2016). Det
1

Nischbank; en bank som fokuserar på att erbjuda specifika banktjänster (Nationalencyklopedin u.å).
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råder även begränsad forskning kring hur utvecklingen av affärsmodeller i banksektorn har förändrats
över tid, trots att det bedrivits forskning kring banker och finansiella tjänster från olika perspektiv
(Bask et al. 2011).

1.3 Syfte och forskningsfrågor
Studien syftar till att beskriva och analysera svenska stor- och nischbankers syn på förhållandet mellan
digitaliseringen och affärsmodeller, vilket även innefattar att identifiera drivkrafter till förändringar av
bankernas affärsmodeller.
•

Hur har digitaliseringen förändrat bankernas;
a. interaktion med kunderna i form av segmentering, relationer och distributionskanaler?
b. resurser och integration med externa partners?
c. intäktsströmmar och kostnadsstruktur?

•

Vilka drivkrafter har varit centrala för ändring av bankernas affärsmodeller till följd av
digitaliseringen?

1.4 Avgränsningar
Begreppet affärsmodell definierades i denna studie med hjälp av utvalda delar av “Business Model
Canvas”. Detta innebar att andra modeller eller perspektiv på en affärsmodells uppbyggnad och deras
komponenter exkluderades. Studien hade inte möjlighet att undersöka alla förändringar som skett i
bankernas affärsmodeller under hela den tid som digitaliseringen har pågått. Det fanns därför
anledning att avgränsa studiens tidsperspektiv till att enbart titta på hur bankernas affärsmodeller hade
förändrats de tio senaste åren, det vill säga, år 2009–2018.
Fortsättningsvis kan det även ha funnits andra trender än enbart digitaliseringen som förändrade
bankernas affärsmodeller under den valda tidsperioden, vilket studien inte beaktade. Det var inte heller
möjligt att genomföra en totalundersökning av den svenska banksektorn som totalt bestod av 124
banker, vilket innebar att endast ett urval av stor- och nischbanker inkluderades. Studien byggde på
bankernas syn på det valda ämnesområdet, vilket innebar att andra förändringar och drivkrafter än de
som framkom i det empiriska materialet uteslöts. Samtliga avgränsningar gjordes för att kvalitetssäkra
innehållet inom den givna tidsramen för denna studie.
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1.5 Disposition
Studiens (1) inledning presenterade en introduktion till den digitala utvecklingen av banksektorn och
hur det har förändrat förutsättningarna för att bedriva bankverksamhet. Vidare ledde detta till
utformningen av syfte och frågeställningar och avslutningsvis presenterades studiens avgränsningar.
(2) Tidigare forskning och teoretisk referensram presenterar inledningsvis forskningsläget för det
valda studieområdet. Fortsättningsvis består teorikapitlet av två huvudsakliga delar, vilka fungerar som
struktur för kommande delar av studien men står även i nära relation till studiens syfte och
forskningsfrågor. Den första huvuddelen av teorin handlar om affärsmodeller och den andra
huvuddelen handlar om drivkrafter.
I stort redogör studiens (3) metod för det tillvägagångssätt som användes under arbetets gång, hur det
empiriska materialet samlades in och analyserades. Kapitlet motiverar de metodologiska val som
gjordes och förklarar hur studien förhöll sig till etiska principer samt källkritiska kriterier för kvalitativ
forskning.
(4) Presentation av studieobjekt återger en kort bakgrund till varje medverkande bank, hur de hade
utvecklats och hur de ställde sig till digitaliseringen i allmänhet. Kapitlet har för avsikt att ge läsaren
en jämförbar bild och skapa en bättre förståelse för bankerna i stort inför den kommande empirin och
analysen.
Kapitlet (5) empiri presenterar studiens insamlade data och består främst av material insamlat från
intervjuer men även data från sekundära källor. Denna struktur följer den första huvuddelen i den
teoretiska referensramen och handlar därför om förändringarna i bankernas affärsmodeller.
Studiens (6) analys efterföljer strukturen på de två huvuddelarna i teorin. Inledningsvis görs en
jämförelse och analys av förändringarna som skett i stor- och nischbankernas affärsmodeller. Vidare
efterföljs teorins struktur av drivkrafter, vilka i förhållande till bankerna härleddes ur det empiriska
materialet.
Fortsättningsvis återfinns studiens (7) slutsatser och sammanfattande diskussion där syfte och
frågeställningar besvaras. Den sammanfattande diskussionen inkluderar egna tankar och reflektioner
som uppkom under arbetets gång. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.
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Inledningsvis återfinns en sammanställning av tidigare forskning. Kapitlet följs av ett avsnitt kring
olika perspektiv på affärsmodeller, vilket vidare mynnar ut i den definition och det ramverk som i
denna studie utgör en affärsmodell. Avslutningsvis presenteras teorier kring drivkrafter samt en
förklaring till hur teorin operationaliserades i studien.

2.0 Tidigare forskning och teoretisk referensram
Kapitlet kring tidigare forskning ger läsaren en kortfattad redogörelse för banksektorns digitala
utveckling. Detta för att illustrera vad befintlig forskning dragit för slutsatser kring bankers
digitalisering, affärsmodeller och drivkrafter. För att skapa en allmän förståelse kring affärsmodeller,
de olika definitioner och perspektiv som finns, presenteras inledningsvis hur olika forskare ser på
begreppet. Vidare följer en redogörelse för det ramverk som i denna studie definierar begreppet
affärsmodell, det vill säga, “Business Model Canvas” (BMC) och dess olika komponenter. Därefter
diskuteras det omfattande begreppet digitalisering och potentiella drivkrafter för ändring av bankernas
affärsmodeller till följd av digitaliseringen. Avslutningsvis presenteras hur den teoretiska
referensramen operationaliserades.

2.1 Tidigare forskning
För tidsperioden 1975 till 2003 analyserade Appelqvist (2005) den tekniska och organisatoriska
utvecklingen inom svenska banksektorn samt hur förändringarna påverkade branschens
produktivitetsutveckling. Analysen av den organisatoriska utvecklingen påvisade en övergång från
taylorismen som präglades av en tydlig arbetsindelning, strikta kontroller och hierarkier till posttaylorismen som kännetecknades av vidgade arbetsbeskrivningar och ett ökat ansvar i plattare
organisationer. Parallellt ändrades den tekniska utvecklingen genom en övergång från stordatorer till
persondatorer, vilket skedde i tre investeringsvågor (Appelqvist 2005).
Den första vågen utgjordes av online-uppkopplade terminalsystem för kassahantering som pågick
mellan åren 1970 och 1980. Denna våg följdes vidare, år 1985 till 1989, av utvecklingen av nya
terminalsystem som inkluderade en mängd nya funktioner. Systemen ökade medarbetarnas tillgång till
information om kundernas engagemang i banken. Under denna period gjordes även stora investeringar
i självbetjäning, vilket resulterade i lanseringen av telefonbanker och en snabb expansion av
uttagsautomater. Den andra investeringsvågen påverkade den strategiska omvandlingen av de svenska
bankkontoren, från att vara platser för transaktioner till att bli enheter fokuserade på försäljning av
finansiella tjänster. Under den tredje och sista investeringsvågen byttes terminalsystem ut mot
persondatorer, vilket ändrade bankernas interna system och gjorde det möjligt att lansera
internetbanker. Introduktionen av internetbanker medförde inledningsvis höga utvecklingskostnader
och svårigheter att ta betalt för de elektroniska tjänster som kunderna utförde själva. Denna våg ägde
rum mellan år 1995 och 1999 och förändrade radikalt relationen mellan banker och kunder (Appelqvist
2005). Mellan år 1997 och 2003 genomfördes dock en studie av finansiella organisationer som visade
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att internetkanaler hade en positiv inverkan på bankernas prestation i form av ökad effektivitet och
kostnadsreducering (Tu 2012).
Bankpersonalens roller förändrades från kassörer till finansiella rådgivare och mellan år 1995 och 2003
specialiserades de anställda från bred kunskap om samtliga produkter till specialiserad kunskap inom
mer avgränsade områden. Detta var ett resultat av en ökad efterfrågan på mer komplexa och digitala
tjänster både från privat- och företagskunder. I takt med denna organisatoriska och tekniska utveckling
gick den svenska bankmarknaden även genom avregleringar och reformer 2 som öppnade upp för
konkurrens (Appelqvist 2005).
Under finanskrisen 2008 blev betydelsen av säkra och stabila banker väldigt framträdande då många
ekonomier runt om i världen drabbades negativt av att bankerna gick med stora förluster (Svenska
Bankföreningen 2018c). Detta resulterade vidare i strikta regleringar för att bygga upp ett
motståndskraftigt banksystem (Krstić & Tešić 2016; Svenska Bankföreningen 2018c). Globala och
nationella tillsynsmyndigheter insåg emellertid att de överreglerade banksystemen innebar
begränsningar i innovation och förändring. Detta ledde till att regleringarna återigen mildrades, vilket
skapade möjligheter för nya aktörer och en ökad konkurrens av finansiella tjänster (Krstić & Tešić
2016).
Boot och Marinč (2008) och Bask et al. (2011) visade att liberalisering, avregleringar och framsteg
inom IT drastiskt förändrade konkurrensen inom finanssektorn. Boot och Marinč (2008) betonade
således den ökade betydelsen av att positionera sig som en relationsbank för att skapa komparativa
fördelar i en bransch som i allt högre grad präglades av konkurrens från nya aktörer.
Bask et al. (2011) undersökte hur bankernas utveckling av affärsmodeller förändrades över tid i
Finland och menade att banktjänsterna vidgades från grundläggande banktjänster till bland annat
kapitalförvaltning, försäkringar och andra experttjänster (Bask et al. 2011). Niemand et al. (2017)
genomförde en studie som visade att de traditionella servicekanalerna var förknippade med höga
kostnader men att digitala tjänster inte påverkade bankers lönsamhet. Likt detta konstaterade Berger
(2003) att den teknologiska utvecklingen ökade bankernas kostnadseffektivitet. Ett flertal olika
forskare redogjorde för att bankernas affärsmodeller behövt genomgå en omvandling för att anpassa
sig till digitala förhållanden samt för att kunna konkurrera med icke-traditionella aktörer som intagit
branschen i allt större utsträckning (Bask et al. 2011; Krstić & Tešić 2016; Nițescu 2016).

2

Vilka inleddes redan på 1980-talet och särskilt i samband med att Sverige blev medlem av Europeiska Unionen år 1995
(Appelqvist 2005).
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2.2 Affärsmodeller
2.2.1 Definition av affärsmodell
Affärsmodell är ett begrepp som har fått stor uppmärksamhet från företagsledare till massmedia
(Baden-Fuller & Morgan 2010). Gobble (2014) menade att ett flertal olika forskare har designat
verktyg och ramverk för hur en affärsmodell kan utformas. Det råder därför variationer i definitionen
av begreppet samt vilka delar och kärnkomponenter som är de viktigaste (jmf. Johnson et al. 2008;
Osterwalder & Pigneur 2010; Baden-Fuller & Morgan 2010; Bocken & Short 2015; Zott & Amit
2017). Till exempel påstod Bask et al. (2011) att en affärsmodell förklarar hur en organisation bedriver
sin verksamhet, vilket innefattade de produkter och tjänster organisationen erbjuder, vilka
konsumenter de riktar sig till samt hur de skapar intäkter. Vidare hävdade Teece (2010) att en
affärsmodell handlar om att skapa värde för kunderna, att få kunderna att uppmärksamma det
organisationen har att erbjuda samt hur intäkterna ska generera vinst. Magretta (2002) förklarade
emellertid att en affärsmodell är ett system som beskriver hur verksamhetens olika delar samspelar
med varandra. Även Zott och Amit (2017) beskrev en affärsmodell som ett system men av
sammankopplade och ömsesidiga aktiviteter, vilka avgör hur organisationen gör affärer med sina
intressenter och på vilket sätt kundernas behov tillgodoses.
Flertalet definitioner förklarade att affärsmodellen ska vara anpassningsbar då det sker förändringar i
samhället (jmf. Bask et al. 2011; Bocken & Short 2015; Yip 2004; Osterwalder et al. 2005).
Affärsmodeller fungerar som ett ramverk när en organisation ställs inför förändringar som exempelvis
implementeringen av ny och innovativ teknologi (Bocken & Short 2015). Baldassarre et al. (2017)
exemplifierade även att affärsmodeller bör vara anpassningsbara eftersom kundernas beteenden
förändras. Förnyelser av affärsmodeller genomförs vanligtvis när de blir obsoleta i en förändrad miljö
eller när organisationer frivilligt väljer att omfamna en ny affärsmodell (Yip 2004). Bask et al. (2011)
redogör för att en ny affärsmodell kan skapas genom förändring eller justering av en eller flera
kärnkomponenter i modellen.
Utöver ovan nämnda definitioner av en affärsmodell beskrev Osterwalder och Pigneur (2010) en
affärsmodell med hjälp av ramverket “Business Model Canvas”. Detta leder in på teorins nästa avsnitt
där begreppet definieras och appliceras i denna studie.
2.2.2 ”Business Model Canvas”
Föregående avsnitt redogjorde för ett antal olika definitioner och perspektiv på affärsmodeller. För
denna studie valdes “Business Model Canvas” (BMC) som ramverk. BMC fungerar som ett verktyg
när organisationer utformar sina affärsmodeller (Osterwalder & Pigneur 2010). I enlighet med
Osterwalder och Pigneur (2010) beskrivs en affärsmodell på bästa sätt genom fyra huvudsakliga delar
(1) kundinteraktioner (2) värdeerbjudanden (3) infrastrukturella faktorer och (4) ekonomisk bärkraft.
Dessa delar hänger samman och är beroende av varandra (Osterwalder & Pigneur 2010). De fyra
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delarna innehåller ett antal olika komponenter som diskuteras i de fyra kommande avsnitten.
Teorikapitlet efterföljs sedan av en förklaring hur BMC operationaliserades i denna studie. En
översiktsbild av BMC:s olika delar och komponenter återfinns i Appendix A.
2.2.2.1 Kundinteraktioner
Utan kunder kan ingen organisation överleva på längre sikt och därför står kunderna centralt i
affärsmodellen. Kundsegmentering3 är nödvändigt för att organisationen ska kunna fokusera på sina
viktigaste kunder och skapa en affärsmodell för specifika kundbehov. Kunderna kan exempelvis delas
in i olika grupper baserat på vilka produkter och tjänster de efterfrågar eller hur lönsamma de är för
organisationen (Osterwalder & Pigneur 2010).
Organisationen bör veta vilken typ av kundrelation de vill etablera med varje segment och för att värva
nya kunder, öka kundlojalitet eller öka försäljning. De kundrelationer som eftersträvas i affärsmodellen
har ett djupt inflytande på hur kunderna upplever organisationen i sin helhet. Exempel på olika typer
av kundrelationer i en organisation är mänsklig interaktion4, självservice och automatiserad service
(Osterwalder & Pigneur 2010).
Den sista komponenten inom delen kundinteraktioner är distributionskanaler, vilket innefattar hur
organisationen interagerar med sina kunder för att bedriva försäljning samt leverera sina produkter och
tjänster. Kanalerna eftersträvar att öka kundernas medvetenhet om organisationen samt de produkter
och tjänster som erbjuds. Genom att använda sig av flera olika typer av distributionskanaler kan
kundernas upplevelse av organisationen därför förbättras (Osterwalder & Pigneur 2010). När kunderna
har möjligheten att välja när, var och genom vilken kanal de ska interagera med en organisation
tillämpas en omnikanalstrategi (Krstić & Tešić 2016). En distributionskedja kan hanteras internt i
organisationen eller externt med hjälp av partners (Osterwalder & Pigneur 2010).
2.2.2.2 Värdeerbjudande
För att skapa värde för kunderna måste företagens tjänster och produkter kunna lösa ett problem eller
tillfredsställa ett kundbehov. Värdeerbjudanden representerar alla de fördelar som ett företag kan
erbjuda kunderna. Det finns en mängd olika värden som exempelvis kan skapas genom
kundanpassning, ökad produktprestanda, pris, design, varumärke/status, tillgänglighet, användbarhet,
risk- eller kostnadsreducering (Osterwalder & Pigneur 2010). Denna del har inte inkluderats i
föreliggande studie.

3

Ett kundsegment kan beskrivas som en grupp individer eller en grupp organisationer med liknande egenskaper
(Osterwalder & Pigneur 2010).
4
Med mänsklig interaktion avses interaktioner som sker mellan människa och människa i olika kanaler (Immonen et al.
2018).
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2.2.2.3 Infrastrukturella faktorer
För att en affärsmodell ska fungera är det viktigt att identifiera organisationens nyckelresurser, vilka
kan beskrivas som organisationens viktigaste tillgångar. Dessa är nödvändiga för att företaget
överhuvudtaget skall kunna nå ut till marknader, skapa värdeerbjudanden, bibehålla sina
kundrelationer och skapa avkastning. Resurser kan vara finansiella i form av exempelvis likvida medel
eller krediter. Mänskliga resurser kan utgöras av organisationens anställda, vilka innehar olika typer
av kompetenser5. Avslutningsvis kan resurser även bestå av fysiska tillgångar som exempelvis platser
för försäljning eller immateriella tillgångar i form av varumärken, patent eller kunddatabaser
(Osterwalder & Pigneur 2010).
Organisationens huvudsakliga aktiviteter beskriver vad som är viktigast att göra för att affärsmodellen
ska fungera. Aktiviteterna kan delas upp i produktion, skapande av nätverk, konstruktion av
plattformar och problemlösning. Produktionen representerar allt från tillverkning till leverans av en
produkt eller tjänst. Att skapa nätverk refererar till att skapa och underhålla olika typer av kontakter
och plattformar för att bygga upp varumärken, mjukvaror och hemsidor. Aktiviteter kring
problemlösning avser att hitta nya lösningar på kundproblem (Osterwalder & Pigneur 2010). Denna
komponent har inte inkluderats i föreliggande studie.
Partnerskap har blivit allt viktigare i organisationers affärsmodeller då de bland annat kan
effektivisera, optimera och reducera risker. Strategiska allianser mellan icke-konkurrenter, strategiska
partnerskap mellan konkurrenter och “joint-venture” är vanliga exempel på partnerskap. Ett samarbete
mellan externa partners kan ingås då en prestation inte kunnat uppnås internt, vilket refererar till
begreppet “öppna affärsmodeller”. Samarbeten med partners kan ske på två sätt; “utifrån-in” och
“inifrån-ut”. “Utifrån-in” innebär att organisationen drar nytta av externa idéer, teknologier eller
immateriella rättigheter. Detta betyder att organisationen i ökad utsträckning förlitar sig på externa
resurser för att stärka sin affärsmodell. Det andra perspektivet, “inifrån-ut”, kan beskrivas som att
organisationen säljer eller licensierar teknologi, immateriella rättigheter eller andra oanvända
tillgångar till externa parter (Osterwalder & Pigneur 2010).
2.2.2.4 Ekonomisk bärkraft
Den ekonomiska bärkraften i en organisations affärsmodell delas enligt Osterwalder och Pigneur
(2010) in i intäktsströmmar och kostnadsstruktur. Intäktsströmmar utgörs av intäkter som genereras
från de olika kundsegmenten. För att skapa intäktsflöden måste organisationen ta reda på vad kunderna
är beredda att betala för (Osterwalder & Pigneur 2010).

5

Kompetens avser en individs förmåga att tillämpa sina kunskaper och erfarenheter för att utföra en effektiv prestation
(Emmerling & Boyatzis 2012).
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Kostnadsstrukturen förknippas med alla kostnader som uppstår vid förverkligandet av en affärsmodell.
Att skapa och leverera produkter och tjänster, generera intäkter och bibehålla kundrelationer är några
exempel som innebär kostnader. Kostnadsstrukturen utgörs många gånger av fasta eller rörliga
kostnader, stordriftsfördelar och/eller resurseffektivitet (Osterwalder & Pigneur 2010).
2.2.3 Operationalisering av BMC
För att skapa en förståelse för BMC i sin helhet presenterades samtliga delar av modellen i avsnitt
2.2.2 “Business Model Canvas”. Eisenhardt och Graebner (2007) betonade vikten av att motivera
teoretiska argument för att förhindra brister som annars kan uppstå i kvalitativa data. Valet av BMC
som ramverk grundade sig i att modellen ger en uttrycklig och omfattande bild över olika delar i en
organisations affärsmodell. Modellen hade en enkel struktur att följa, vilket var en förutsättning för att
kunna konkretisera och jämföra affärsmodeller mellan de olika bankerna. Under insamlingen av
material till studiens teoretiska referensram framkom det att olika delar i BMC var olika viktiga i
förhållande till bankernas situation. Detta resulterade i att ett urval av komponenter gjordes, se
Appendix A.
Vid insamlingen av material till den teoretiska referensramen framkom initialt att digitaliseringen hade
förändrat förhållandet mellan organisationer och kunder, därför valdes BMC:s kundinteraktioner och
samtliga tillhörande komponenter. För att återge ett ytterligare perspektiv från affärsmodellen valdes
komponenterna nyckelresurser och partnerskap från de infrastrukturella faktorerna. Dessa valdes med
anledning av att befintlig forskning betonade att digitaliseringen hade förändrat behovet av resurser
samt samarbeten med externa aktörer. Hur intäktsströmmarna och kostnadsstrukturen förändras står i
direkt förhållande till organisationens förmåga att generera intäkter, vilket är väsentligt i en
affärsmodell. BMC:s del ekonomisk bärkraft och dess tillhörande komponenter inkluderades således.
Delen värdeerbjudanden ansågs ingå i samtliga komponenter och var problematisk att urskilja från
övriga delar, därför har studien inte behandlat denna del separat. Likaså kommer komponenten
huvudsakliga aktiviteter, tillhörande infrastrukturella faktorer, inte att särskiljas.
Strukturen som skapades med hjälp av BMC kommer att prägla resterande delar av studien, det vill
säga, intervjuguiden, empirin och analysen. Studien kommer att undersöka hur de utvalda delarna i
BMC har förändrats hos bankerna med anledning av digitaliseringen. Nästkommande avsnitt, 2.3
Drivkrafter, kommer att ytterligare motivera valet av komponenter.

2.3 Drivkrafter
2.3.1 Definition av digitalisering
Det stora teknikkonsultbolaget Gartner (2019a) redogjorde för att begreppet digitalisering handlar om
att använda den senaste teknologin med avsikt att förbättra en verksamhet, vilket huvudsakligen
inkluderar organisatoriska processer och interaktioner mellan människor (Gartner 2019a).
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Digitalisering innefattar därför processen att gå mot en mer digital verksamhet och förändra sin
affärsmodell (Gartner 2019b). Parviainen et al. (2017) betonade dock att digitalisering inte enbart
handlar om att förvandla befintliga processer till digitala versioner utan att befintliga arbetssätt måste
omprövas från nya perspektiv, vilket möjliggörs med hjälp av digital teknik. Kuusisto (2017) menade
att digitalisering kan användas för att förbättra en organisations prestation. I enlighet med Hagberg et
al. (2016), Parviainen et al. (2017) och Gartner (2019a, 2019b) kommer denna studie att referera till
digitalisering i form av omfattande förändringar som sker i hur organisationer bedriver sin verksamhet.
2.3.2 Teknologisk utveckling
Marknader kännetecknas av en global ekonomisk integrering med korta innovations- och
produktlivscykler, snabb tillväxt av informationsteknologi och elektronisk kommunikation
(Tornjanski et al. 2015). Ny teknologi har bidragit med stora förändringar i hur banker bedriver sin
verksamhet (Nam et al. 2016). Loebbecke och Picot (2015) redogjorde för att mer avancerad teknologi
baserat på analys av stora mängder data har förändrat organisationers affärsmodeller. Det är därför av
betydelse för banker att göra investeringar i teknologi för att kunna samla in, lagra och analysera stora
mängder data (Krstić & Tešić 2016). Stora databaser innehåller viktig affärsinformation som hjälper
banksektorn att förutsäga kundbeteende (Ogwueleka et al. 2015) samt att förbättra kundnöjdhet
(Hassani et al. 2018). En mängd olika processer inom bankerna har förändrats med betoning på
tillgänglighet, snabbhet, tillförlitlighet och tillgång till sammankopplade plattformar (Nițescu 2016).
Finansiell teknologi (fintech) är ett begrepp som under de senaste åren använts för att beskriva den
utvecklade teknologin inom finanssektorn. Teknologin avser att förbättra servicekvaliteten som stöds
av IT-applikationer för olika typer av organisationer (Gai et al. 2018). Banker har omvandlat sina
kanaler till internet- och mobilbaserade applikationer där kunder kan utföra sina bankärenden digitalt
(Nam et al. 2016). Utvecklingen av finansiell teknologi har även främjat teknologiska genombrott på
flera områden såsom exempelvis robotrådgivning (The Economist 2015). Traditionella kanaler som
assisterats av personal har övergått mot kanaler för självservice med avsikt att driva ner kostnader och
öka kundlojalitet (Nam et al. 2016).
Trots att teknologin har utvecklats (Nam et al. 2016) är traditionella banker beroende av gamla och
komplexa IT-system, vilket nya aktörer inte är lika begränsade av (Krstić & Tešić 2016). Även den
digitala kommunikationen kan innebära utmaningar för traditionella banker då beslutsprocessen ofta
är långsam och byråkratisk på grund av den stora organisationsstrukturen. Den interna omvandlingen
i en digital transformation kräver ett flexibelt IT-system som smidigt kan utvecklas och där
möjligheten finns att integrera externa partners (Krstić & Tešić 2016). Nästkommande avsnitt redogör
för företagsstrategier och imitation inom banksektorn.

11

2.3.3 Företagsstrategier och imitation
Norths (1990) klassiska och välanvända förklaring till en institution definieras i sin enkelhet som
spelets regler i ett samhälle. Med andra ord förklaras begreppet som mänskligt utvecklade
begränsningar som formar mänsklig interaktion (North 1990). Institutionella hinder av olika slag
innebär att det uppstår likheter mellan organisationer, vilket refererar till institutionell isomorfism 6
(North 1991). Institutionell isomorfism förekommer i tre huvudsakliga former; tvångsmässig,
mimetisk och normativ. Tvångsmässig isomorfism innebär en typ av press som utövas av
organisationer, vilka den egna organisationen är beroende av. Detta kan ske formellt genom krav från
exempelvis staten och informellt genom krav från intressenter eller samhället i stort (Dimaggio &
Powell 1983).
Vidare stimuleras den mimetiska isomorfismen av osäkerheter, vilket gör att organisationer imiterar
andra framgångsrika aktörer i branschen för att uppnå legitimitet (Balau 2015; Dimaggio & Powell
1983). Den normativa isomorfismen karaktäriseras av professionalisering. Det innebär att
organisationer agerar identiskt eftersom de bör göra på så sätt för att inte framstå som annorlunda
(Dimaggio & Powell 1983). En imitation är ofta en enkel och effektiv lösning (Balau 2015) som
innebär att riskerna i att förlora legitimitet kan minskas (Balau 2015; DiMaggio & Powell 1983). På
dagens dynamiska marknader finns det ofta stora möjligheter att imitera konkurrenters
marknadsposition. En differentiering kan å andra sidan skapa konkurrensfördelar och bli en stor
tillgång för organisationen, vilket dock ses som mer riskfyllt (Balau 2015). Företagsstrategier och
imitation har nu presenterats och fortsättningsvis redogörs för drivkraften förändrade kundbeteenden.
2.3.4 Förändrade kundbeteenden
Förändrade kundbeteenden är en trend inom finanssektorn som ständigt utvecklas (Tornjanski et al.
2015). I takt med att allt fler konsumenter har anpassat sig till de digitala förhållandena som finns i
flertalet aspekter av deras liv har förväntningarna och kraven på bankerna förändrats (Cuesta et al.
2015). Kunderna upplever olika digitala verktyg i vardagsärenden och vill även göra detta i
bankärenden (Nițescu 2016). Detta har omvandlat kundernas vanor och preferenser (Cuesta et al.
2015). Bankernas digitala användarupplevelser 7 jämförs med andra digitala användarupplevelser som
nyttjas av kunderna i vardagen (Nițescu 2016). Kunderna efterfrågar finansiella tjänster som är
tillgängliga 24 timmar om dygnet (Cuesta et al. 2015; Nițescu 2016). En allt högre tillgänglighet
efterfrågas jämfört med de plats- och tidsbegränsningar som tidigare funnits (Sachse et al. 2012).

6

Isomorf; likformig, enhetlig, homogen.
Användarupplevelser kan beskrivas som alla aspekter av en användares erfarenhet (upplevelser) när interaktion sker
exempelvis i en produkt, tjänst, plats eller miljö (Stewart 2015). En digital användarupplevelse refererar i denna studie till
alla kundernas erfarenheter som skapas i den digitala miljön, exempelvis internetbanken eller mobilapplikationen.
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Kraven som ställs på att organisationer ska vara kundcentrerade innebär även att de måste se över hur
de skapar värde för kunderna (Teece 2010). Att möta kundernas förväntningar är att erbjuda ett mer
omfattande spektrum av de finansiella tjänsterna (Larsson & Viitaoja 2017). Kunderna har ofta
valmöjligheter gällande vilken aktör de ska vända sig till (Teece 2010). Banker bör tillgodose sina
kunders grundläggande förväntningar genom snabbhet, enkelhet, bekvämlighet och personlig service
(Krstić & Tešić 2016; Maiya 2017). Att tillgodose kundernas krav på enkelhet innefattar även att
utbilda konsumenterna i finansiella produkter och tjänster. Detta med anledning av att finansiella
lösningar kan upplevas som komplexa Nițescu (2016). Nästa avsnitt presenterar drivkraften förändrade
regelverk.
2.3.5 Förändrade regelverk
Bankernas verksamhet har omgärdats av en mängd olika typer av institutioner och regleringar
(Appelqvist 2005). Samtidigt som det skett avregleringar och banksektorn har blivit mer öppen för
konkurrens (Appelqvist 2005) har det sedan år 2009 även tillkommit ett flertal nya regleringar (Nițescu
2016). Regleringarna innefattar allt från kundkännedom till krav på bankernas kapitalreserver (Nițescu
2016). Baselreglerna är ett exempel på regleringsstandarder som ställer minimikrav på bankernas
kapitalreserver, vilka har utformats och utvecklats av Baselkommittén. De första standarderna
formulerades genom Basel I år 1988 och inkluderade regler om kapitaltäckning (Lind 2005). Basel I
kom dock att omarbetas till ett nyare regelverk för bankers kapitalkrav kallat Basel II (Lind 2005),
som implementerades 2007 (Hakenes & Schnabel 2011). Basel III-standarderna är det senaste
regelverket med minimikrav som gäller för internationellt aktiva banker. Åtgärderna har för avsikt att
stärka bankernas tillsyn, regler och riskhantering och är en konsekvens av finanskrisen 2008 (BIS u.å).
Bankernas rapportering 8 har blivit mer komplex och måste göras snabbare än tidigare för att leva upp
till de lagkrav som finns, vilket har krävt att bankerna omorganiserar sina verksamheter. Förändrade
regelverk kräver numera att bankerna integrerar teknologi och utvecklar digitala relationer med
kunderna (Nițescu 2016). Det nya EU-direktivet PSD2 trädde i kraft under 2018 och är en uppdatering
av det befintliga regelverket PSD1 (Europeiska kommissionen 2018). PSD2 avser att förbättra,
utveckla, effektivisera samt säkra elektroniska betalningar. Detta ger bankerna nya förutsättningar då
de inte längre har ensamrätt till sina kunders betaltjänster och kontoinformation. Bankerna är numera
skyldiga att dela med sig av informationen till tredjepartsleverantörer, under förutsättning att kunder
ger sitt godkännande (Europeiska kommissionen 2018; Finansinspektionen 2018; Evry u.å.a). Detta
leder vidare till studiens kommande avsnitt, vilket berör nya aktörer i banksektorn.

8

I Sverige rapporterar bankerna bland annat genom Finansinspektionens föreskrifter, Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (Finansinspektionen 2019).
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2.3.6 Nya aktörer
Banksektorns omvandling har lett till möjligheten för banker att positionera sig på marknaden (Cuesta
et al. 2015). Nya aktörer i banksektorn har resulterat i en ny form av konkurrens men även i nya typer
av samarbeten. Icke traditionella aktörer, andra aktörer än banker, nystartade företag och bigtechbolag
har etablerat sig på bankmarknaden, vilka därför utgör både hot och möjligheter (Cuesta et al. 2015;
Nițescu 2016). Exempel på bigtechbolag som börjat etablera sig på finansmarknaden är Google, Apple,
Facebook och Amazon (Anthemis Groups & Claro Partners 2015; Cuesta et al. 2015; Nițescu 2016).
Även Nätti och Lähteenmäki (2016) redogjorde för att nya typer av aktörer erbjuder traditionella
banktjänster. Särskilt framträdande bland nya aktörer i banksektorn är även fintechbolag (jmf. Nițescu
2016; Cuesta et al. 2015; Krstić & Tešić 2016; Evry u.å.b). Då allt fler olika aktörer tar sig in på
bankmarknaden blir det av betydelse att kartlägga indirekta konkurrenter för bankerna (Krstić & Tešić
2016). Nya aktörer har inte bara ökat konkurrensen om kunder utan även när det kommer till att
attrahera kompetens (Nițescu 2016).
Guibaud (2016) och Nițescu (2016) redogjorde för att det numera finns ett mer öppet förhållningssätt
gentemot andra banker och nya aktörer på bankmarknaden. Fenomenet “open banking” beskrivs som
övergången från stängda till öppna affärsmodeller inom banksektorn, vilket drivs av EU-direktivet
PSD2 (Evry u.å.b). När tjänster utvecklas i den moderna ekonomin krävs numera ett brett spektrum av
teknologisk expertis som ofta ligger högre än den interna kompetens som innehas av en organisation.
Under olika stadier av framtagningsprocessen av nya tjänster föreligger därför ofta samarbeten och
partnerskap mellan flertalet organisationer (Tornjanski et al. 2015). Samarbeten skapar möjligheten
för banker att sinsemellan driva och utveckla en förenad teknologisk infrastruktur där nya tjänster och
lösningar utvecklas (jmf. Cuesta et al. 2015; Nițescu 2016). Genom att ingå samarbeten kan banker
skapa konkurrensfördelar (Nițescu 2016), vilket ses som en kritisk aspekt för banker som vill behålla
kundrelationer (Anthemis Groups & Claro Partners 2015).
En ny typ av samarbete som förekommer inom banksektorn i allt större utsträckning är användningen
av API:er9. API:er är ingen ny teknik utan har i många år använts inom andra branscher. Bankerna har
tidigare använt API:er i begränsad utsträckning, vilket dock har fått en helt annan innebörd då bankerna
öppnat upp för tredjepartsleverantörer. Bankerna kan numera, på ett flertal olika sätt och i varierande
omfattning, finnas i andra organisationers gränssnitt och vice versa (Guibaud 2016). Studien har nu
redogjort för de huvudsakliga drivkrafterna som kan tänkas finnas vid ändring av bankernas
affärsmodeller till följd av digitaliseringen. Vidare följer en beskrivning av hur den teoretiska
referensramen operationaliserades i denna studie.

9

Applikationsprogrammeringsgränssnitt (API); banker kan genom applikationer utforma sina egna gränssnitt, tillåta att
andra aktörers gränssnitt finns i egna bankens gränssnitt eller utforma gemensamma gränssnitt med andra aktörer.
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2.4 Operationalisering av teori
Modell 1 nedan utformades för att förklara hur den teoretiska referensramen operationaliserades i
denna studie. Studiens teorikapitel delades upp i två huvudsakliga delar (1) affärsmodeller och (2)
drivkrafter. I empirin sattes modellen i relation till studiens sammanhang. Detta innebar att
förändringarna i affärsmodellerna och drivkrafterna fick en koppling till modell 1. I den empiriska
sammanställningen fann studien dock inte att det var nödvändigt att särskilja affärsmodellerna och
drivkrafterna från varandra. Detta tydliggjordes först i analysfasen där det empiriska materialet
analyserades i förhållande till teorin och drivkrafterna särskildes från förändringarna i
affärsmodellerna. Drivkrafterna ansågs ha ett analysartat ursprung och framhävdes därför mer
ingående i analysen. Modell 1 bygger på ett kretslopp där drivkrafter och digitalisering hela tiden
stimulerar utvecklingen av affärsmodellerna.

Modell 1: Operationaliseringen av den teoretiska referensramen (Egenkonstruerad modell 2019).
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Avsnittet redogör och motiverar de val av metodologiska tillvägagångssätt som gjordes i studien.
Detta innefattar i stort de val som gjordes kring kunskapsteori, forskningsstrategi och -design samt
urval, insamling, bearbetning och analys av data. Avslutningsvis säkerställs studiens etiska och
källkritiska riktlinjer.

3. Metod
3.1 Kunskapsteori och forskningsstrategi
Merriam (1994) och Edmondson och Mcmanus (2007) redogjorde för två huvudsakliga inriktningar
inom samhällsvetenskapen, kvalitativ och kvantitativ forskning. Edmondson och Mcmanus (2007)
hävdade att en kvalitativ strategi är lämplig då ett ämne är förhållandevis outforskat. Detta med
anledning av att strategin kan bidra till en beskrivande, förklarande samt mer detaljerad bild än vad en
kvantitativ strategi vanligtvis skulle ge vid en outforskad frågeställning (Edmondson & Mcmanus
2007; Denscombe 2016; Bryman & Bell 2017). Även Merriam (1994) och Yin (2014) menade att en
kvalitativ strategi ger en rik och kontextualiserad tolkning av ett komplext fenomen. Nițescu (2016)
redogjorde för att banksektorn är en bransch som formats av digitaliseringen i årtionden, en utveckling
som dock kommit att accelerera. Det identifierades ett gap i det valda studieområdet då tidigare
forskning inte undersökt hur svenska bankers affärsmodeller förändrats i samband med
digitaliseringen de tio senaste åren.
Föreliggande studie utgick från den kvalitativa forskningsstrategin. Detta ansågs även fördelaktigt då
fenomen kunde studeras ur olika perspektiv, på flera olika nivåer och med flertalet deltagare
(Bhattacherjee 2012). Studien genomfördes på organisationsnivå och från olika perspektiv då både
intervjuer genomfördes och bankernas årsredovisningar studerades. Vidare tillämpande studien ett
aktörssynsätt (Arbnor & Bjerke 1994) som innebar att bankernas syn på digitalisering och
affärsmodeller stod i fokus. Synsättet kartlägger den betydelse och innebörd olika aktörer lägger i sina
handlingar och den kringliggande miljön, vilket innebar att verkligheten antogs vara en medveten
social konstruktion (Arbnor & Bjerke 1994). Aktörssynsättet stod i enlighet med studiens syfte att
beskriva och analysera bankernas syn på det valda studieområdet.

3.2 Forskningsdesign
Val av forskningsdesign bör göras med noggrannhet eftersom det i stor utsträckning påverkar om
studiens syfte och specifika frågeställningar i slutänden kan besvaras (Bhattacherjee 2012; Merriam
1994). Denna studie applicerade en forskningsdesign som byggde på en fallstudie där intervjuer och
dokument kombinerades. Kombinationen hade både en förstärkande och kompletterande effekt på
varandra vid insamlingen av data, vilket bidrog till en mer djupgående analys av bankernas syn på det
valda studieområdet.
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En kvalitativ fallstudie innebär att ett eller ett fåtal fall studeras på djupet och är lämpligt för att
utveckla kunskapsbasen inom ett särskilt område. Vid en fallstudie finns ett intresse att skapa
abstraktioner mellan valda fall för att sedan skapa en generell förklaring som passar till samtliga av
fallen, trots att de individuellt kan variera på detaljnivå (Merriam 1994). Då studien syftade till att
beskriva och analysera svenska stor- och nischbankers syn på förhållandet mellan digitaliseringen och
affärsmodeller ansågs lämpligt att studera flera banker på djupet genom intervjuer. Olika typer av
dokument kan med fördel användas vid fallstudier (Merriam 1994). För att stärka det empiriska
underlaget i denna studie användes huvudsakligen dokument som publicerats av bankerna själva,
vilket stod i enlighet med aktörssynsättet. Vilken typ av dokument som användes redogörs mer
detaljerat för under rubriken 3.4.2 Dokument.

3.3 Population och urval
Populationen för denna studie bestod av banker aktiva på den svenska marknaden. Per den sista
december 2018 uppgick det totala antalet banker i Sverige till 124 stycken (Svenska Bankföreningen
2019a). Svenska Bankföreningen (2019a) delade upp bankerna i fyra huvudsakliga kategorier, det vill
säga, bankaktiebolag 10, medlemsbanker11, sparbanker12 och utländska banker 13. Från populationen
gjordes ett urval som resulterade i de fyra storbankerna; Svenska Handelsbanken AB (SHB), Nordea
Group Abp (Nordea), Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) och Swedbank AB (Swedbank) samt
nischbankerna; Avanza Bank AB (Avanza) och Nordnet Bank AB (Nordnet). Urvalet kom därför att
resultera i banker från kategorin bankaktiebolag.
Inledningsvis kontaktades respondenter från samtliga storbanker14, dessa ansågs ha liknande
utgångspunkter och förutsättningar jämfört med exempelvis helt nystartade banker. Det fanns därför
ett intresse att undersöka hur storbankernas affärsmodeller förändrats sinsemellan eftersom ingen av
dem varit digitala från början. Kontakt erhölls med respondenter från samtliga storbanker, vilka
därmed inkluderades i studien. För att bidra med ett mer nyanserat perspektiv på förhållandet mellan
digitaliseringen och bankers affärsmodeller samt drivkrafter för ändring av bankernas affärsmodeller
ansågs det även intressant att inkludera banker som från början varit helt digitala. Svenska
Bankföreningen (2019a) exemplifierade Avanza och Nordnet som framstående nischade bankaktörer.

10

Bankaktiebolagen består av tre olika kategorier; svenska storbanker, ombildade sparbanker och övriga svenska
bankaktiebolag. Nordea, SHB, SEB och Swedbank tillhörde under den studerade tidsperioden kategorin svenska storbanker
medan nischbankerna tillhörde kategorin övriga svenska bankaktiebolag (Svenska Bankföreningen 2019a).
11
En medlemsbank kan definieras som en ekonomisk förening med ändamålet bedriva verksamhet åt sina medlemmar,
vilka betalar en medlemsinsats för att ta del av bankens tjänster (Svenska Bankföreningen 2019a).
12
Sparbankerna är fristående banker, vilka endast är verksamma på regional eller lokal nivå (Svenska Bankföreningen
2019a). Sparbankerna styrs av lokalt valda intressenter, så kallade, huvudmän. Huvudmännen innehar en roll liknande
aktieägarna i bankaktiebolagen (Sparbankernas Riksförbund 2018).
13
Utländska banker består av två olika kategorier; dotterbolag och filialer. Dessa är banker med utländskt ägande, vilka
bedriver verksamhet i Sverige (Svenska Bankföreningen 2019a).
14 Storbankerna kan beskrivas som traditionella fullservicebanker, vilka sammantaget har en stark ställning på den svenska
bankmarknaden (Svenska Bankföreningen 2019a). Storbankerna utgör därför även en viktig del i studiens population.
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Studien fann därför ett intresse i att kontakta nischbankerna15 då de från början varit helt digitala till
skillnad från storbankerna. Nischbankerna var jämfört med storbankerna relativt nystartade banker,
vilket även gjorde dem intressanta att jämföra. En respondent från varje nischbank visade sig vara
tillgängliga för att medverka i studien. Studien hade för avsikt att inkludera lika många storbanker och
nischbanker dock fanns en begränsad tidsram och valet att inkludera nischbankerna gjordes i ett senare
skede. Därför begränsades studien till att endast inkludera två nischbanker. Urvalet representerade
slutligen två olika typer av banker, det vill säga, stor- och nischbanker. I och med detta kunde
storbankerna både jämföras med varandra men även med nischbankerna. De medverkande bankerna
valdes medvetet och baserat på att de var tillgängliga vid studiens genomförande.
Vidare genomfördes ett subjektivt urval av respondenter. Denscombe (2016) poängterade att
subjektiva urval ger möjlighet att medvetet välja ut enstaka respondenter baserat på relevans, kunskap
och erfarenhet etcetera. Studien inkluderade totalt elva enskilda intervjuer med sex olika banker. I
respektive storbank genomfördes två intervjuer med undantag för Nordea där en intervju även
genomfördes med dotterbolaget Nordea Hypotek AB. Hos nischbankerna genomfördes två intervjuer
med en respondent från vardera banken. Då ett urval av banker och respondenter gjordes var det svårt
att med säkerhet påstå att studien var generaliserbar för hela populationen. Detta refererade Lincoln
och Guba (1985) till som studiens överförbarhet. Sammantaget ansågs dock inkluderade banker och
respondenter utgöra en relevant mängd data för att besvara studiens syfte. Det bedömdes även vara till
studiens fördel att två olika typer av banker från populationen inkluderades, det vill säga, stor- och
nischbanker. Hur urvalet av respondenterna gick till förklaras mer ingående i avsnitt 3.4.1.3
Respondenter.

3.4 Datainsamling
3.4.1 Semistrukturerade intervjuer
Intervjuer passar som datainsamlingsmetod både när avsikten är att ta reda på hur något fungerar och
utvecklas men även när det eftersträvas att förstå människors åsikter, kunskaper, erfarenheter och
resonemang (Hallin & Helin 2018; Denscombe 2016). Intervjuer görs för att ta reda på saker och ting
som inte direkt går att iaktta (Patton 2015). Då denna studie avsåg att studera bankernas syn på hur
digitaliseringen förändrat bankernas affärsmodeller ansågs intervjuer vara av relevans.
Semistrukturerade intervjuer innebär att ett antal frågeområden eller teman listas i en intervjuguide
(Hallin & Helin 2018). I förväg utformades en intervjuguide med ett antal teman och frågor. Under
intervjuernas gång säkerställdes att samtliga områden och frågor berördes men inte nödvändigtvis i
exakt samma ordning eller med samma utformning av frågorna. Detta för att inte skapa en alltför
strukturerad intervju och förlora spontanitet, vilket stod i likhet med Hallin och Helin (2018) och

15

Nischbank; en bank som fokuserar på att erbjuda specifika banktjänster (Nationalencyklopedin u.å).
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Merriam (1994) som menade att samtalen får rum att utveckla sig självmant. Samtidigt fanns möjlighet
att ställa följdfrågor för att försäkra sig om att alla frågeområden täcktes in under intervjuerna.
3.4.1.1 Pilotstudie
Innan intervjumaterialet samlades in genomfördes en pilotstudie, det vill säga, en testintervju där ett
första utkast av intervjuguiden prövades. Detta för att raffinera datainsamlingen, både när det gällde
datainnehållet och vilka procedurer som skulle efterföljas (Yin 2018). Pilotstudien genomfördes med
hjälp av en bankanställd som valdes ut med anledning av tillgänglighet och tidigare erfarenhet inom
strategi- och affärsutveckling.
Efter genomförandet av pilotstudien kunde antalet frågor reduceras då flertalet frågor visade sig
överlappa varandra under intervjuns gång. Merriam (1994) poängterade vikten av att ett svar inte bör
kunna inrymmas i flera frågor. Vissa av frågorna togs även bort för att begränsa datamängdens innehåll
och omfattning samt med anledning av att frågorna istället kunde identifieras i bankernas
årsredovisningar. Vidare belyste Patton (2015) vikten av att språk-, term- och begreppsmässigt infinna
sig på en liknande nivå som respondenten. En del begrepp som användes i frågorna kunde under
pilotstudien förtydligas och redas ut inför kommande intervjuer. Pilotstudien underlättade även för att
hålla de kommande intervjuerna inom en rimlig tidsram.
3.4.1.2 Intervjuguide
Intervjuguiden utformades efter den teoretiska referensramens struktur och teman som stod i nära
relation till studiens syfte. Eftersom nischbankerna var helt digitala aktörer medan storbankerna
utvecklades till att bli mer digitala över tid fanns anledning att utforma två olika intervjuguider, se
appendix L och M. Båda intervjuguiderna följde emellertid samma struktur och teman, frågorna skiljde
sig något åt men var huvudsakligen väldigt lika. Vardera intervjuguiden inkluderade sju olika teman.
Det första temat bestod av en introduktion där studiens syfte och villkor presenterades i enlighet med
de etiska riktlinjerna. I den andra delen insamlades bakgrundsinformation, dels kring respondenterna
och dels kring hur respektive bank ställde sig till digitalisering och affärsmodeller. Detta för att få en
första inblick i hur bankerna ställde sig till studiens valda ämnesområde. De tre teman som vidare
präglade intervjuguiden, kundinteraktioner, infrastrukturella faktorer och ekonomisk bärkraft,
utformades efter BMC-strukturen. Frågorna relaterade till dessa teman utformades i relation till de
olika komponenterna inom BMC. Studien ville ta reda på hur respektive komponent hade förändrats
med anledning av digitaliseringen de tio senaste åren.
I det sjätte temat ställdes frågor kring drivkrafter. Till storbankerna ställdes en fråga om varför de valt
att bli mer digitala och nischbankerna frågades varför de valde att starta helt digitalt och varför de
fortfarande var helt digitala. Studien ville även ta reda på för vem eller vilka den digitala utvecklingen
skett och om drivkrafterna varit samma de tio senaste åren. Vid frågan om utmaningar och möjligheter
relaterat till den digitala utvecklingen framgick ofta att dessa drev bankerna till att ytterligare utveckla
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olika typer av digitala lösningar. Konkurrensen ansågs också som en viktig punkt att ta upp då den var
framstående vid sammanställningen av den teoretiska referensramen och pilotstudien. Drivkrafterna
framkom delvis löpande under studiens tidigare teman men förtydligades i intervjuns sjätte tema.
Företagsstrategier och imitation som drivkraft framkom löpande under intervjuernas gång.
Studien avslutades med det sjunde temat där respondenterna tillfrågades om något väsentligt inte
täckts in under intervjuerna. Det säkerställdes även att respondenterna skulle vara kontaktbara efter
intervjutillfället.
3.4.1.3 Respondenter
Att välja aktuella intervjupersoner var viktigt för att kunna utveckla kunskap om det fenomen som
studien avsåg att undersöka och var även avgörande för att kunna besvara studiens syfte (Hallin &
Helin 2018). För att hitta relevanta respondenter användes sökmotorn på Linkedin. Då studien stod i
nära relation till digitalisering eftersöktes bankanställda som på ett eller annat sätt berörde frågor kring
detta i sitt dagliga arbete.
Inledningsvis kontaktades de bankanställda som ansågs vara relevanta med hänsyn till titel och
arbetsbeskrivning, via Linkedin. Då återkoppling mottogs på förfrågningarna presenterades studiens
syfte och huvudområde mer detaljerat via mail eller telefon. Huvudsakligen förekom två scenarion
efter respons från de bankanställda; antingen bokades en intervju med den kontaktade respondenten
eller skedde en hänvisning till relevant kollega som ställde upp på en intervju. Efter att en intervju
genomförts med en bank skedde vid flera tillfällen en ytterligare hänvisning till en ny respondent för
att öka antalet respondenter till studien. Då vissa respondenter efterfrågade att vara anonyma togs
beslutet att låta samtliga respondenter vara anonyma. Sammanlagt varade intervjuerna i elva timmar
och varje intervju pågick därför en timme i genomsnitt. Nedan följer en kort redogörelse för respektive
respondent som medverkade i studien.
Avanza respondent 1: Avanzas respondent beskrev sin roll likt en produktionschef som ansvarade
för all utveckling, drift och kundupplevelser i mobilapplikationens användarupplevelse. I
arbetsuppgifterna ingick även att leda mjukvaruutveckling samt att se till att utvecklar- och
teknologikulturen behålls i banken.
Nordea respondent 1: Respondenten hade en roll som innefattade ett ansvar för strategi- och
affärsutveckling på den svenska privatmarknaden och arbetade bland annat med kundsegmentering,
värdeerbjudanden, marknadsföring samt försäljning- och prisstrategier. I femton år hade respondenten
arbetat med strategi- och affärsutveckling i olika delar av banken.
Nordea respondent 2: Respondenten var ansvarig för ett antal olika produkter i banken både på privatoch företagssidan. Produkterna innefattades av konton, lån, bankomater och kontanthantering.
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Respondenten började i sin nuvarande roll i slutet av 2016 men hade arbetat hos Nordea i nio år, ofta
i relation till strategi- och affärsutveckling.
Nordea Hypotek respondent 1: Respondenten hade arbetat hos Nordea i 34 år och var i sin nuvarande
roll ansvarig för operationella frågor, det vill säga, allt som sker i den dagliga verksamheten. Nordea
Hypotek är ett helägt dotterbolag till Nordea, vilka sköter alla bolån för hela bankverksamheten både
på privat- och företagssidan.
Nordnet respondent 1: Nordnets respondent arbetade med IT- och utveckling i banken.
Respondentens roll innefattade till stor del att arbeta med digital utveckling och kunde inkludera allt
från att bygga en ny typ av funktionalitet för webbplattformen till att skapa och integrera nya
finansiella produkter i banken.
SHB respondent 1: Respondenten arbetade med teknologi och digitala frågor i banken och hade
tidigare erfarenhet inom utvecklingsarbete.
SHB respondent 2: SHB:s andra respondent ansvarade för att öka bankens förmåga att arbeta
designdrivet i olika mötesplatser. Detta innefattade att skapa förståelse för vilka kunderna är, vilka
problem de har och hur banken kan ta fram olika lösningar åt kunderna.
SEB respondent 1: Respondenten ansvarade för bankens förmåga att arbeta designdrivet med fokus
på kundresor på företagsmarknaden. Detta gick brett över alla produktområden och olika sätt att möta
kunderna, oavsett om det sker fysiskt eller digitalt. Totalt hade respondenten arbetat elva år hos SEB,
varav tre år i sin nuvarande roll.
SEB respondent 2: Respondenten ansvarade för de digitala företagskanalerna som fanns i banken,
vilket omfattade internetbanker och mobilapplikationen. Respondenten hade haft sin nuvarande roll i
drygt tre år men hade arbetat hos SEB i totalt tio år.
Swedbank respondent 1: Swedbanks första respondent var geografiskt ansvarig för försäljning- och
service både på privat- och företagssidan i kontorsverksamheten. Respondenten hade arbetat i banken
i totalt åtta år och var tidigare varit geografiskt ansvarig för mellanstora och stora bolag.
Swedbank respondent 2: Swedbanks andra respondent var ansvarig för digitala strategier i banken.
Detta innefattade att hjälpa banken ta in och formulera externa trender. Rollen innebär även ett
praktiskt arbete kring ”open banking” och partnerskap, att bygga upp utvecklingsnätverk och nya
relationsmodeller. Respondenten har arbetat i sin nuvarande roll i drygt tre år men har arbetat i olika
roller i Swedbank i totalt 22 år.
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3.4.2 Dokument
Studiens sekundärdata bestod av olika typer av dokument, vilka i huvudsak var publicerade av
bankerna själva. Detta med anledning av att studien hade för avsikt att fånga bankernas syn på
förhållandet mellan digitaliseringen och affärsmodeller. Dokumenten som användes bestod av
årsredovisningar och bankernas egna hemsidor. En fördel med dokument gentemot intervjuer var att
dessa redan är färdiga informationskällor och att de vanligen inte produceras i ett forskningsändamål
utan drivs av andra motiv (Merriam 1994). I särskilda fall kompletterades bankernas dokument med
information publicerad av Svenska Bankföreningen, vilket dock hade en stark koppling till de
medverkande bankerna. Samtliga av banker var medlemmar i föreningen förutom Nordnet (Svenska
Bankföreningen 2019b).
3.4.3 Metodtriangulering
Denna studie tillämpade en metodtriangulering i enlighet med Patton (2015), vilket innebar att en
kombination av olika verktyg vid insamling av data användes. Att använda sig av olika typer av
metoder för insamling av data är en fördel vid fallstudier då motsägande data kan undvikas och
insamlad information stärkas (Yin 2018). Att till exempel enbart använda dokument som
informationskälla kan vara problematiskt då äktheten och riktigheten i innehållet ofta kan ifrågasättas
(Merriam 1994). Föreliggande studie använde sig av en triangulering där primära och sekundära data
kombinerades. Insamlade data bestod av semistrukturerade intervjuer samt olika typer av dokument
publicerade av de medverkande bankerna samt Svenska Bankföreningen.
Studien byggde främst på genomförandet av semistrukturerade intervjuer, dock ansågs fördelaktigt att
kombinera dessa med dokument. Dokumenten var kompletterande när det fanns frågor respondenten
inte kunde svara på men även stärkande och bekräftande till det som respondenterna hävdade under
intervjuerna. Dokumenten var framförallt till användning för att komplettera de ekonomiska frågor
som ställdes under intervjuerna. Trianguleringen hade därför positiv effekt på studiens interna
validitet, vilket kan ses i enlighet med Lincoln och Gubas (1985) kriterium trovärdighet.

3.5 Analys av insamlat material
Studiens analys baserades huvudsakligen på den struktur som arbetades fram i den teoretiska
referensramen och utgick då från de två huvuddelarna (1) affärsmodeller och (2) drivkrafter. Detta
innebar att studien i enlighet med Rivas (2011) och Boolsen och Kärnekull (2007) i förväg satte upp
teman och tolkade insamlade data med hjälp av dessa. Inom det kvalitativa tillvägagångssättet
genomförs alltid tolkningar av texters betydelse men på olika djup och i varierande utsträckning (jmf.
Graneheim & Lundman 2004; Krippendorff 2013). Denna studie tolkade insamlat material genom
aktörssynsättet (Arbnor & Bjerke 1994) och med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Boréus &
Bergström 2018).
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Vid analys av intervjuerna innefattade det första steget att transkribera materialet. Samtliga
transkriberingar bör ske på samma sätt för att kunna göra korrekta tolkningar, kopplingar och enklare
strukturera materialet inför analysen (Alvesson 2011; Hallin & Helin 2018). I denna studie
transkriberades intervjuerna på samma sätt och även på samma dag som de ägde rum, vilket ansågs
fördelaktigt för att inte gå miste om detaljer, tankar eller idéer värdefulla inför kommande intervjuer.
Vidare lästes transkriberingarna igenom upprepade gånger för att skapa en helhetsbild av det
omfattande materialet, vilket Graneheim och Lundman (2004) menade är av betydelse för att bekanta
sig med insamlade data.
En tematisk strategi valdes för analysen, vilket Hallin och Helin (2018) hävdade är det vanligaste sättet
att analysera intervjuer på. Själva analysen påbörjades genom att texten kondenserades och de delar
som var mest betydelsefulla i förhållande till syfte och frågeställningar urskildes (Graneheim &
Lundman 2004). Detta innebar att delar direkt relaterade till BMC:s olika komponenter lyftes ut. Även
de mest framstående drivkrafterna urskildes i materialet. Materialet jämfördes vidare mellan de olika
respondenterna för att kodas och kategoriseras (Graneheim & Lundman 2004) genom centrala
begrepp. Utvalda begrepp var kundsegment, kundrelationer, kanaler, partnerskap, resurser,
kompetens, intäkter och kostnader. Teknologisk utveckling, kundbeteenden, regelverk samt
partnerskap och konkurrens stod också centralt. Här identifierades likheter och skillnader, först mellan
storbankerna och sedan mellan storbanker och nischbanker för att hitta kärnan i studiens olika delar.
De centrala begreppen utgjorde även studiens teman och subkategorier. Graneheim och Lundman
(2004) menade att teman ska vara ömsesidigt uteslutande där inget material ska passa under mer än en
kategori. Materialet sammanställdes utefter bästa förmåga i olika teman och subkategorier för att
vidare kunna genomföra en välstrukturerad analys. Studiens förbestämda struktur kring BMC och
drivkrafter var till stor hjälp i detta. Även insamlat material i form av sekundärdata behandlades och
analyserades på liknande sätt. Det fanns en medvetenhet om att vissa delar i det empiriska materialet
inte kunde göras helt ömsesidigt uteslutande då flera komponenter samspelade med varandra.
Vid ett lyckat genomförande av ovan nämnda steg bör det mer latenta innehållet i intervjuerna
framträda (Graneheim & Lundman 2004), vilket även var fallet i denna studie. Drivkrafter och
förändringar som inte var direkt synliga identifierades då de andra delarna var på sin plats, exempelvis
drivkraften “företagsstrategier och imitation”. De olika stegen efterföljde i grunden den ordningen som
beskrivits ovan. Graneheim och Lundman (2004) framhöll emellertid att de olika stegen i analysen
ständigt samspelar med varandra, vilket gjorde det problematiskt att efterfölja en strikt kronologisk
ordning. Föreliggande studie hade för avsikt att tillämpa en objektiv syn genom att inte involvera egna
tankar och åsikter i det insamlade materialet, vilket Lincoln och Guba (1985) refererade till som
konfirmering.
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3.6 Forskningsetik
Studien utgick under hela arbetsprocessen från Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer, Hermanns
(2004) rekommendationer för kvalitativa intervjuer samt GDPR. I god tid innan intervjuerna
genomfördes skickades ett mail till respektive respondent med information kring studiens syfte,
intervjuns längd samt övriga villkor. Respondenterna informerades om att deras medverkan var
frivillig, att svaren endast skulle användas i forskningssyfte och att studien publicerades offentligt efter
deras godkännande. Villkoren för behandling av personuppgifter samt möjligheten att vara anonym
presenterades i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) och GDPR där samtliga respondenter gav sitt
godkännande. Respondenterna informerades även om att deras svar skulle ställas i relation till andra
banker på den svenska marknaden. I mailet bifogades även ett mindre antal frågor som möjliggjorde
för respondenterna att förbereda sig inför intervjuerna. De etiska riktlinjerna presenterades även i
intervjuns inledande del för att undvika missförstånd vid senare tillfälle. Dessa förberedelser stod i
enlighet med Hermanns (2004) rekommendationer för kvalitativa intervjuer. För att uppnå
kvalitetskriteriet pålitlighet, det vill säga, att studiens resultat var konsekvent och upprepningsbart
(Lincoln & Guba 1985) har studien haft för avsikt att genomgående beskriva och konkretisera det
valda tillvägagångssättet så detaljerat som möjligt.

3.7 Källkritik
Studien tillämpade ett kritiskt förhållningssätt under arbetets gång och utgick vid valet av källor från
de fyra källkritiska principerna (Thurén 2013). Det första kriteriet Äkthet refererade till att källan ska
vara äkta och leva upp till vad den påstår sig vara (Thurén 2013). Källorna som användes i denna
studie har därför kontrollerats genom ursprungsgranskning. Sekundärkällor som årsredovisningar och
tillhörande dokument ansågs nå upp till kriteriet då dessa är granskade av revisorer och godkända av
bolagsverket. Respondenterna ansågs dessutom leva upp till detta kriteriet då de i förväg fick ta del av
förberedande frågor och hänvisade vidare om de inte ansåg sig själva som lämpade för en intervju.
Tidssamband var det andra kriteriet som utgår från att tiden mellan källans återberättelse och händelsen
ska vara så kort som möjligt (Thurén 2013). Då studien tittar på de förändringar som skett de tio senaste
åren och använder sig av intervjuer kan här finnas brister i respondenternas svar. Alla respondenter
hade inte arbetat i banken under hela perioden och det skulle även kunna vara så att de inte kommer
ihåg exakt vad som hände för tio år sedan. Studien tillämpade dock en metodtriangulering, vilket
gjorde att data från intervjuerna även kompletterades med årsredovisningar som är högst relevanta ur
ett tidssamband.
Oberoende var det tredje kriteriet och betydde att källan ska stå för sig själv och inte referera till någon
annan källa eller vara en avskrift (Thurén 2013). Primärkällor i form av intervjuer användes och vid
tillämpandet av sekundärkällor valdes andrahandsreferat att exkluderas.
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Det sista och fjärde kravet tendensfrihet eftersträvade att källan inte ska misstänkas uppvisa en felaktig
bild av verkligheten på grund av olika personliga intressen eller motiv (Thurén 2013). Detta kriteriet
bemöttes med hjälp av studiens syfte, det vill säga, att fånga just bankernas syn och inte den objektiva
verkligheten. Respondenterna påpekade även under intervjuernas gång när personliga reflektioner
blandades in i svaren, vilket gjorde att dessa resonemang kunde uteslutas.
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Följande avsnitt presenterar de medverkande bankerna med avsikt att skapa en bättre förståelse och
jämförbar bild över de olika verksamheterna. Först ges en bakgrundsbild av respektive bank var för
sig. Vidare följer en gemensam redogörelse för hur de olika bankerna ställer sig till digitaliseringen
i allmänhet och en jämförelse görs av bankernas utveckling de tio senaste åren.

4. Presentation av studieobjekt
För att ge läsaren en bild över bankernas storlek och utveckling görs en jämförelse över hur de har
förändrats mellan 2009 och 2018. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. I de två första avsnitten presenteras
en bakgrund av storbankerna respektive nischbankerna för att illustrera hur de såg ut i slutet av 2018.
Dessa avsnitt innefattar hur länge de olika bankerna funnits, i vilka områden de är verksamma samt
deras storlek på kundbas. Hur bankerna ställer sig till digitaliseringen och förändringar i
affärsmodellen presenteras kort. I den sista delen slås stor- och nischbankerna samman och jämförs.
Jämförelsen bygger på bankernas omsättning, nettoresultat, antal anställda samt resultat per anställd.
Avsnittet avser främst att illustrera de förändringar som skett i utvecklingen mellan stor- och
nischbankerna men redogör även för om någon bank sticker ut från mängden. Mer ingående
jämförelser skulle kunna göras baserat på den data som presenteras, dock avser kapitlet endast att ge
en lättöverskådlig och jämförbar bild av de olika bankerna. Insamlade data kring studieobjekten bygger
både på information från studiens intervjuer men även på bankernas årsredovisningar och hemsidor.
Nedan kommer nu storbankerna att presenteras.

4.1 Storbanker
4.1.1 Nordea och Nordea Hypotek
Nordea är en av Europas största banker som funnits i 200 år. Storbanken är verksam i totalt 20 länder
och hemmamarknaderna utgörs av Sverige, Norge, Finland och Danmark. År 2018 hade Nordea 9,3
miljoner privatkunder och 572 000 företagskunder (Nordea 2019a). Nordea redogjorde för att stora
förändringar gjorts i bankens affärsmodell de tio senaste åren. Förändringar som ibland kan ha gått lite
för fort för att kunderna ska hinna anpassa sig, vilket bland annat slagit på bankens kundnöjdhet.
Omfattande digitala investeringar har gjorts och görs fortfarande, vilket de menade kommer gynna
banken i framtiden. De fysiska bankkontoren kommer dock att finnas kvar (Nordea 1,2). Nordea
Hypotek, helägt dotterbolag i Nordea-koncernen, har hand om alla bolån för hela banken både på
privat- och företagssidan. Hypoteket menade att den huvudsakliga affärsmodellen finns i själva
kärnverksamheten då de endast utgör en mindre del av koncernen. Digitaliseringen hade emellertid
självklart haft en inverkan på dotterbolaget (Nordea Hypotek 1).
4.1.2 SHB
Handelsbanken har funnits i 147 år och bedriver verksamhet i över 20 länder. Till bankens
hemmamarknader räknas Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och Nederländerna (SHB
2019). Banken kommunicerar inte hur många kunder de har då de menade att de inte fokuserar på
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volym eller antal (SHB kundsupport 2019). Handelsbanken har ett decentraliserat arbetssätt och
affärsmodell, vilket för dem innebär att skapa en lokal uppbyggnad av behov där bankens medarbetare
har stor frihet i beslutsfattande och arbetar utan olika typer av säljmål (SHB 1; SHB 2019).
Kärnvärdena står stabilt i SHB:s affärsmodell dock måste mindre anpassningar göras med tiden för att
fortsätta vara relevanta på marknaden (SHB 1). SHB menade att det inte finns en intention att bli en
digital bank utan att de snarare eftersträvar att använda det digitala som ett komplement till det lokala
(SHB 1).
4.1.3 SEB
SEB har varit verksamma i 162 år och räknar till sina hemmamarknader Sverige, Norge, Finland,
Danmark, Storbritannien, Tyskland samt de baltiska länderna. Banken har cirka 4 miljoner
privatkunder samt 403 000 företagskunder (SEB 2019). SEB:s affärsmodell har för avsikt att skapa så
nöjda kunder som möjligt, till exempel genom att leverera den avkastning som aktieägare efterfrågar
samt att bidra till en hållbar tillväxt i samhället. Bankens kärnvärden står stabilt i affärsmodellen men
självklart måste anpassningar och justeringar med tiden göras för att affärsmodellen fortsatt ska vara
relevant (SEB 1). SEB menade att de inte har för avsikt att vara 100% digital utan att snarare använda
det digitala som ett komplement till det fysiska (SEB 1,2).
4.1.4 Swedbank
Storbanken grundades för 198 år sedan och har hemmamarknad i Sverige och de baltiska länderna.
Swedbank har 7,3 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder i 11 olika länder (Swedbank
2019). Även Swedbank har en affärsmodell som eftersträvar att skapa nöjda kunder, dels genom att
skapa lönsamhet men även genom att bidra genom ett aktivt samhällsengagemang. Swedbank menade
att deras affärsmodell står stabilt i de grundläggande tankarna och idéerna men att affärsmodellen
ständigt justeras och till viss del kompletteras med tiden (Swedbank 1). Till skillnad från övriga
storbanker konstaterade Swedbank att de är en digital bank med fysiska mötesplatser (Swedbank 1,2;
Swedbank 2019).

4.2 Nischbanker
4.2.1 Avanza
Från att år 1999 grundats som en renodlad aktiemäklare på internet har Avanza utvecklats till att år
2005 bli en digital bank (Avanza u.å). Avanza startade med att erbjuda privatpersoner aktiehandel
genom låga avgifter till att erbjuda ett brett sortiment av sparprodukter samt utbildning och stöd inom
sparande, vilket utgör kärnan i Avanzas erbjudande. Banken tillhandahåller även
tjänstepensionslösningar, privat- och bolån samt hjälper bolag att ta sig in på börsen (Avanza 1;
Avanza 2019). Avanza är verksamma i Sverige och har drygt 865 000 privatkunder och 20 000
företagskunder. Avanza arbetade relativt öppet med sin affärsmodell och menade att deras kultur och
värderingar präglar hela organisationen (Avanza 1).
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4.2.2 Nordnet
Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som grundades år 1996, då som nätmäklare
av aktier och fonder. De fick sin banklicens år 2002 och är verksamma i Sverige, Norge, Finland och
Danmark. Per den sista december 2018 hade Nordnet totalt 765 200 kunder (Nordnet u.å). Utöver
sparande och investeringar tillhandahåller Nordnet även privat- och bolån samt pensionslösningar
(Nordnet 2019).

4.3 Kort om bankernas utveckling år 2009–2018
Nedan följer en jämförelse över de medverkande bankerna, vilket sammanfattas i tabell 1. Vid
jämförelse av samtliga bankers årsredovisningar kunde konstateras att Nordea hade högst omsättning,
nettoresultat och antal anställda de tio senaste åren. Nordea var ungefär dubbelt så stora som övriga
storbanker med en omsättning på drygt 5 643 000 mkr, år 2018. Nordea var dock minst lönsam av
storbankerna i resultat per anställd. Nischbankernas sammanlagda omsättning utgjorde år 2018 mindre
än 10% av Swedbanks omsättning som var minst av storbankerna i det avseendet. Sett till utvecklingen
som skett i omsättningen mellan 2009 och 2018 kunde dock konstateras att Avanza och Nordnet hade
ökat sin omsättning med +340% respektive +288%, medan storbankerna låg på en ökning mellan +8%
till +40%.
Samtliga banker uppvisade en ökning i nettoresultatet från 2009 till 2018 förutom Nordnet som hade
gjort en minskning med -42%. Nischbankerna hade de tio senaste åren ökat antal anställda, Avanza
med +119% och Nordnet med +45%. Storbankerna skiljde sig från nischbankerna då de hade minskat
antalet anställda, bortsett från SHB som hade ökat antalet anställda med +14%. Resultatet per anställd
hade de senaste tio åren haft en positiv utveckling hos storbankerna medan Avanza och Nordnet hade
minskat resultatet per anställd med -30% respektive -60%.
Sammanfattningsvis kunde konstateras att nischbankerna hade en starkare tillväxt i omsättning och
antal anställda än storbankerna de tio senaste åren. Jämförelsevis hade nischbankerna dock inte samma
utveckling i nettoresultatet som storbankerna, där Nordnet hade en negativ utveckling. Storbankerna
hade en positiv utveckling i resultat per anställd medan nischbankerna mellan år 2009 och 2018 hade
en negativ trend.
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Balansomslutning, mkr
Storbanker
Handelsbanken
Nordea

Nettoresultat, mkr

Antal anställda, st

Resultat/anställd, kr

2009

2018

2009

2018

2009

2018

2009

2018

2 122 843

2 978 174

10 244

17 357

10 821

12 307

946 678

1 410 336

16

17

18

19

33 118

29 395

742 617

1 075 489

5 212 527

5 642 558

24 594

31 614

SEB

2 308 227

2 567 516

1 178

23 134

21 640

15 683

54 436

1 475 100

Swedbank

1 794 687

2 246 092

-10 442

21 178

22 350

16 102

-467 204

1 315 240

2009

2018

2009

2018

2009

2018

2009

2018

27 795

122 138

228

349

185

406

1 232 432

859 605

Nischbanker
Avanza

Nordnet
23 754
92 119
203
118
353
512
575 070
230 468
Tabell 1: Översiktsbild av de medverkande bankerna, siffrorna är angivna utifrån koncernens verksamhet om inget annat
anges. Källa: Respektive banks årsredovisningar 2009 och 2018 (Egenkonstruerad tabell 2019).

16

Baserat på kursen vid periodens slut jan-dec 2009, enligt Not 29.Valutakurser, 1euro=10,2701kr. Källa: Nordea
årsredovisning (2010:97).
17
Baserat på kursen vid periodens slut jan-dec 2018 enligt Not K1. Redovisningsprinciper, 1euro=10,2330kr. Källa:
Nordea årsredovisning (2019:119).
18
Baserat på genomsnittskursen jan-dec 2009 enligt Not 29.Valutakurser, 1 euro=10,6101kr. Källa: Nordea
årsredovisning (2010:97).
19
Baserat på genomsnittskursen jan-dec 2018 enligt Not K1. Redovisningsprinciper, 1euro =10,2608kr. Källa: Nordea
årsredovisning (2019:119).
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Detta avsnitt presenterar studiens insamlade material och utgår från BMC-strukturen som tog sin
början i den teoretiska referensramen. Avsnittet är uppdelat i (1) kundinteraktioner (2)
infrastrukturella faktorer samt (3) ekonomisk bärkraft, vilka vidare följs av respektive subkategorier.

5. Empiri
I föregående kapitel presenterades bakgrundsinformation om de medverkande bankerna, deras syn på
digitalisering i allmänhet samt hur de vuxit de tio senaste åren. Kommande kapitel illustrerar de
förändringar som skett i affärsmodellens olika delar de tio senaste åren i förhållande till
digitaliseringen. Det första avsnittet presenterar BMC:s olika delar (1) kundinteraktioner, vilket
innefattar komponenterna kundsegment, kundrelationer och distributionskanaler. Vidare diskuteras
BMC:s (2) infrastrukturella faktorer som består av komponenterna nyckelresurser och partnerskap.
Avslutningsvis redogörs för (3) ekonomisk bärkraft, vilket i BMC utgörs av intäktsströmmar och
kostnadsstruktur. Det insamlade materialet består främst av den information som framkommit genom
de semistrukturerade intervjuerna. Avsnitten kompletteras även med bankernas årsredovisningar,
vilket blir framträdande speciellt i avsnittet ekonomisk bärkraft. När en referens återges i form av
bankens namn och ett nummer exempelvis “Nordea 1” hänvisar detta till Nordeas respondent 1. Vilka
respondenterna är återfinns en förklaring av i kapitel 3.4.1.3 Respondenter. Då studien refererar till
“samtliga banker” innefattas både storbanker och nischbanker. Det är av betydelse att ha i åtanke att
vissa uttalanden från respondenterna resulterade i data som passade in under flera av de olika
kategorierna, vilket också Osterwalder och Pigneur (2010) påpekade ofta sker då de olika delarna
samspelar med varandra. Innan materialet presenteras är det även av vikt att nämna att samtliga
respondenter är överens om att digitalisering är ett brett begrepp. Studiens drivkrafter återkommer
löpande i empirin och särskiljs sedan i studiens analys. Det empiriska kapitlet ger läsaren en första
inblick och förståelse för intervjuernas innehåll.

5.1 ”Business Model Canvas”
5.1.1 Kundinteraktioner
5.1.1.1 Kundsegment
I stort sett delades samtliga av bankernas kunder in i segment beroende på vilken marknad de befann
sig på, ofta i regioner eller länder (Nordea 1,2; Nordea Hypotek, Nordnet 1; SHB 2, SHB 2019; SEB
1,2; Swedbank 1,2), bortsett från Avanza som endast var verksam i Sverige (Avanza 1). Samtliga
storbanker redogjorde för att de huvudsakligen skiljde på privat- och företagskunder. Det fanns
emellertid mindre variationer i hur bankerna vidare gjorde uppdelningar inom privat- och
företagssegmenten. Företagskunder delades bland annat upp storleksmässigt baserat på omsättning
men kunde även bero på regulativa krav eller på vilka länder företagen var verksamma i (Nordea 1,2;
SHB 2; SEB 1,2; Swedbank 1,2). I segmenteringen av storbankernas privatkunder återfanns mindre
variationer i hur indelningarna gick till och hur de benämndes.
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Ett segment som samtliga banker dock använde sig av var “private banking”, vilket innefattade mer
förmögna kunder med en komplex ekonomi och således ett annat behov av assistans (Avanza 1,
Nordea 1,2, Nordnet 1; SHB 2; SEB 1,2; Swedbank 1,2). SHB och Swedbank visade dock en skeptisk
inställning till segmentering då de menade att detta visade på ett centraliserat respektive föråldrat sätt
att arbeta (SHB 1; Swedbank 2). Swedbank ifrågasatte det traditionella sättet att se på segment
(Swedbank 2). Samtliga banker nämnde dock att teknologisk utveckling bidragit till att arbetet kring
segmenten kunnat optimeras på ett ännu mer noggrant och finjusterat sätt än tidigare (Avanza 1;
Nordea 1,2; Nordnet 1; SHB 2; SEB 1,2; Swedbank 1).
SEB och Swedbank redogjorde för att deras affärsmodell för tio år sedan var mer centrerad kring
bankens olika produktområden (SEB 1; Swedbank 1). Bankernas affärsmodeller hade utvecklades till
att vara mer kunddrivna med hänsyn till de olika segmenten, trots att det länge funnits ett fokus på
kunderna (Nordea 1,2; SEB 1,2; Swedbank 1). Nordea Hypotek återgav emellertid att deras
verksamhet fortfarande var produktcentrerad då deras endast hanterade bolån till moderbolaget
(Nordea Hypotek 1). SEB lyfte fram ”open banking” som ett typ av kundsegment (SEB 1,2) samt att
bankens robotar i begränsad utsträckning kommunicerade med robotar på andra företag, vilket också
kunde ses som ett segment (SEB 1). Detta var dock inte ett officiellt segment (SEB 1). Swedbank
menade att de för närvarande såg över det traditionella kundsegmenteringskonceptet då det ansågs
vara ett föråldrat sätt att tänka. Istället pågick en övergång mot att arbeta med varje enskild kund 20,
vilket de menade att kunderna kräver (Swedbank 2). Hos banker fanns en ambition att i framtiden
arbeta utifrån varje enskild kund.
Nischbankerna fokuserade främst på sina segment kallade “personas” (roller). Benämningarna av
nischbankernas personas skiljde sig åt något men byggde i grunden på samma segmentsindelning.21
Både privat- och företagskunder kunde återfinnas inom dessa olika personas och Avanza menade att
en och samma kund kan befinna sig i olika segment samtidigt. Segmenteringar fanns även i form av
courtageklasser som innebar att prissättningen till kund varierade beroende på ett antal olika kriterier.
Till en början bestod nischbankernas kunder främst av erfarna och väldigt aktieintresserade personer
men kom att inkludera personer som aldrig tidigare hade sparat eller investerat (Avanza 1; Nordnet 1).
Nischbankerna menade att digitaliseringen bidragit till att kundsegmenten breddats och utökats. Detta
då allt fler typer av kunder började utföra ärenden digitalt. Avanza poängterade dock att
kundsegmenteringarna i banken blivit för komplexa (Avanza 1). Kommande avsnitt presenterar hur
bankernas kundrelationer förändrats.

20

Swedbank talade om segmentet “I”, vilket är ett stort segment som har för avsikt att tillgodose behovet hos varje
enskild kund (Swedbank 2).
21
Avanza redogjorde för olika personas kallade “tradea”, “gambla”, “investera”, “spara” och “börja” medan Nordnet
kallade sina personas för “trader”, “investor”, “saver” och “inactive saver” (Avanza 1; Nordnet 1).
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5.1.1.2 Kundrelationer
Samtliga storbanker poängterade att de är relationsbanker. En viktig del var därför att även att lyckas
skapa personliga relationer i den digitala kontexten där bankerna menade att dem interagerar mest med
sina kunder (Nordea 1,2; Nordea Hypotek 1, SHB 1,2; SEB 1,2 Swedbank 1,2). Nordea, SEB och
Swedbank redogjorde för att relationerna har stärkts med de flesta kunderna då de kan rikta mer
personliga budskap till kunderna digitalt. Det var emellertid viktigt att fortsatt arbeta proaktivt för att
bibehålla de goda relationerna (Nordea 1,2; SEB 1,2; Swedbank 1). SHB menade dock att fysiska
möten är de mest betydelsefulla för att skapa starka relationer med kunderna (SHB 1,2). Nordea höll
med om att relationsbyggande moment kan förloras i den digitala världen (Nordea 1).
Samtliga storbanker menade att deras kunder fortfarande är lojala och har kvar sin huvudbank men att
det har blivit enklare att byta bank samt att vara kund i flera banker samtidigt (Nordea 1,2; Nordea
Hypotek 1; SHB 1,2; SEB 1,2; Swedbank 1,2). För att behålla kundlojalitet ansågs även av vikt att
hantera de kunder som av olika anledningar inte vill eller kan använda digitala tjänster. Storbankerna
hävdade att alla kunder på något sätt är beroende av digitala lösningar därför ansågs det nödvändigt
att utbilda vissa kunder för att inte utesluta dem (Nordea 1,2; Nordea Hypotek 1; SEB 1,2; Swedbank
1).
Avanza och Nordnet var digitala redan från start men då digitaliseringen blivit alltmer legitim i
banksektorn och samhället överlag har det blivit enklare att nå ut till kundgrupper som tidigare var
skeptiska till digitala tjänster. Hos båda nischbankerna hade antalet kunder ökat de senaste tio åren och
det fanns ett starkt beroende av att bibehålla goda kundrelationer. Detta dels för att behålla lojala
kunder och stärka varumärket men även för att värva nya kunder då det till stor del sker genom “wordof-mouth22”. Nischbankerna såg inte att kundernas lojalitet minskat med digitaliseringen. Att det är
enkelt att byta bank eller använda sig av flera banker sågs inte som något större problem utan mer som
ett naturligt kundbeteende. För att stärka relationerna med sina kunder erbjöd nischbankerna utbildning
av olika slag, främst kring sparande och investeringar (Avanza 1; Nordnet 1). Nordnet såg utbildningen
som ett komplement till sin digitala robotrådgivning. Avanza menade att de endast utbildar och
erbjuder sina kunder beslutsstöd då de inte tror på rådgivningskonceptet. Nischbankerna betonade
också vikten av transparens i sitt relationsbyggande (Avanza; Nordnet 1). Nästa avsnitt följs av en
redogörelse för hur bankernas distributionskanaler har förändrats.
5.1.1.3 Distributionskanaler
SHB hade en stark tro på att behålla fysiska bankkontor och finnas lokalt i så stor utsträckning som
möjligt (SHB 1). Även Nordea, SEB och Swedbank ville behålla fysiska bankkontor (Nordea 1,2;
Nordea Hypotek 1; SEB 1,2; Swedbank 1). Samtliga storbanker redogjorde för att allt fler tjänster

22

“Word-of-mouth” grundar sig i och är beroende av nöjda kunder som sprider sina erfarenheter av organisationen
vidare (Silverman 2001).
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kunnat genomföras i digitala kanaler. Det fanns emellertid vissa situationer där kunden fortfarande
fysiskt var tvungen att besöka ett kontor och situationer där manuella processer genomfördes (Nordea
1,2; Nordea Hypotek 1; SHB 1,2; SEB 1,2; Swedbank 1,2). SHB menade att det första mötet i deras
bank alltid ska ske fysiskt för att kunna skapa en långvarig relation (SHB 1) medan Nordea ansåg att
mobilen ska vara den främsta vägen in i banken (Nordea 1). Även hos Nordea Hypotek hade det skett
stora förändringar i hur hypoteket arbetade. Den större delen av låneprocesserna skedde digitalt och
de flesta kunder ansökte även om lån digitalt istället för att gå in på kontor. Digitaliseringen hade
därför lett till att hypoteket kunnat korta ned vänte- och ledtider de tio senaste åren (Nordea Hypotek
1).
Den kanal som storbankernas kunder använde i störst utsträckning var mobilbanken men även
internetbanken användes flitigt. Support erbjöds också via respektive banks telefonsupport (Nordea
1,2; Nordea Hypotek 1; SHB 1,2; SEB 1,2; Swedbank 1). En relativt ny kanal som hade växt fram
med digitaliseringen var API:er där banken kunde interagera med kunderna på olika sätt, detta var
dock fortfarande en förhållandevis outforskad kanal (Nordea 1; SEB 1,2). Nordea erbjöd även sina
kunder digitala videomöten för rådgivning (Nordea 1,2).
Samtliga banker redogjorde för vikten av att positionera sig i distributionskedjan och bestämma vad
som ska ske via egna kanaler eller partners. Storbankerna hade både en producent- och distributörsroll
som bland annat härstammade i att bankerna länge hade stått för sin infrastruktur själva med vissa
undantag. SHB menade dock att de började anta en ny typ av distributörsroll, vilket de hävdade var
mest gynnsamt för att skapa personliga relationer med kunderna (SHB 1). Bankerna uppgav att
branschen hade öppnats upp för nya aktörer och därför återfanns fler spelare på marknaden.
Storbankerna visade ett öppet förhållningssätt gentemot att samarbeta med externa partners i sin
producentroll, vilket de redan gjorde också (Nordea 1,2; SHB 1; SEB 1,2; Swedbank 1). Nordea hade
köpt stora delar av sin nya kärnplattform externt (Nordea 2) medan Nordea Hypotek bedrev hela sin
verksamhet via egna kanaler (Nordea Hypotek 1). Swedbank argumenterade för att både vara
producent och distributör då det förenklar att bibehålla långsiktiga relationer med kunderna (Swedbank
1).
Nordea och SEB redogjorde för tre olika scenarion i fråga om hur digitaliseringen påverkat bankernas
distribution. Det handlade dels om bankens egna gränssnitt och vad de kunde innehålla, det vill säga,
allt från interna sidor till publika hemsidan och de inloggade lägena. Vidare handlade distributionen
även om på vilket sätt banken kunde finnas i andra aktörers gränssnitt och till sist hur banken i form
av partnernätverk kunde utveckla gemensamma plattformar och gränssnitt för kunder (Nordea 1; SEB
1).
Nischbankerna var digitala banker utan fysiska kontor och hade länge kommunicerat med kunderna
via sina internetbanker. I takt med utvecklingen av nya IT-verktyg hade mobilapplikationen tillkommit
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hos nischbankerna. De erbjöd även digital telefonsupport, vilket sågs som en viktig kanal där de aldrig
tidigare haft så mycket interaktioner med kunderna förut. Bankerna arbetade proaktivt för att minska
behovet av telefonsupporten och därför bli mer kostnadseffektiva (Avanza 1; Nordnet 1). Avanza
menade att användargränssnitten i befintliga kanaler hade utvecklats, vilket skapade förändringar även
inom själva kanalerna (Avanza 1). Både Nordnet och Avanza såg sig själva som distributörer snarare
än producenter, då de främst distribuerade andras produkter 23 på sina plattformar. Det framkom dock
att vid framtagandet av sina egna produkter och tjänster, skedde produktionen till största internt i
organisationerna (Avanza 1; Nordnet 1). Studien har hittills presenterat de förändringar som skett i
bankernas kundinteraktioner. Kommande avsnitt går in på hur bankens nyckelresurser och integration
av externa partners har förändrats.
5.1.2 Infrastrukturella faktorer
5.1.2.1 Nyckelresurser
Samtliga respondenter betonade vikten av att kunna arbeta teknologiskt kring kunden, vilket skett som
ett resultat av digitaliseringen. År 2018 fanns mycket fler specialistområden i banken än för tio år
sedan och andelen IT-relaterade jobb hade ökat kraftigt (Avanza 1; Nordea 1,2; Nordea Hypotek 1;
Nordnet 1; SHB 1; SEB 1,2; Swedbank 1). Den befintliga kompetensen och de som arbetat länge inom
banken var emellertid en viktig resurs för att kunna koppla samman “det nya med det gamla”. Detta
ansågs väldigt viktigt för att kunna byta ut de gamla IT-systemen men samtidigt problematiskt då det
rådde brist på kompetens som förstod sig på och kunde språken som dessa system var baserade på
(Nordea 2; Nordea Hypotek 1). SHB var starkt övertygade att anställda med lång erfarenhet av att
bygga kundrelationer via fysiska möten var mycket viktiga för banken (SHB 1). Respondent 2 från
Nordea hävdade att de också ville skapa personliga relationer via fysiska möten men att detta var svårt
då omsättningen på personal hade ökat. Samtliga storbanker fann svårigheter i att rekrytera personal
inom IT.
Storbankerna uppgav att rådgivningsmöten kunde hållas via telefon och avtal signeras elektroniskt,
vilket ställde andra krav på medarbetarna än tidigare. Många av frågorna i kontakten med kundtjänst
handlade om teknisk support snarare än “ekonomiska” frågor. Samtliga storbanker menade därför att
de hade fått tänka om när det gällde vilken kompetens som behövdes för att assistera kunderna i olika
situationer. Samtliga banker såg sig som serviceinriktade bolag där IT dock hade blivit en alltmer
viktig och kritisk del av verksamheterna (Nordea 1,2; SHB 1,2; SEB 1,2; Swedbank 1,2).
Avanza hävdade att de var i behov av nischad kompetens för affärsutveckling men även breddad
kompetens för att kunna bygga smarta och bra tjänster som digitaliseringen både hade möjliggjort och
skapat (Avanza 1). Både Avanza och Nordnet ansåg att det fanns brist på kompetens inom IT (Avanza
1; Nordnet 1), då dessa tenderade att söka sig till andra konkurrenter såsom Spotify, Apple och Google
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Produkter huvudsakligen i form av aktier och fonder.
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(Nordnet 1). Det ansågs viktigt att framstå som en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera
kompetenta IT-medarbetare (Avanza 1; Nordnet 1; SEB 2). Även om det fanns stora utmaningar för
bankerna att hitta lämplig kompetens hade nya digitala lösningar även underlättat tillgängligheten att
snabbt få tag på specialistkompetens för kunderna (Nordea 1). Studien har nu redogjort för hur
bankerna ansåg att deras resurser hade förändrats, vilket leder in på nästa avsnitt om externa
partnerskap.
5.1.2.2 Partnerskap
I fråga om bankernas partnerskap var “open banking” och API:er återkommande begrepp. “Open
banking” hade enligt storbankerna öppnat upp för nya typer av samarbeten inom banksektorn. Vad
gällde valet av partnerskap poängterade samtliga banker vikten av att hitta de aktörer som kan
producera en lösning till samma eller lägre kostnad men på ett effektivare och snabbare sätt. Detta
menade bankerna också var avgörande för om en aktör blir en konkurrent eller partner (Nordea 1,2;
SHB 1 & SEB 1,2; Swedbank 2). Med en ökad konkurrens från mindre och mer nischade aktörer såg
SHB möjligheten att samarbeta för att skapa en “win-win”-situation. SHB konstaterade att de istället
kan lägga sitt fokus på hur de ska sälja sina lösningar till kunderna (SHB 1). Samtliga storbanker
tillämpade strategin att gå in i samarbeten, främst med fintechbolag men även med
bigtechbolag24. Storbankerna emellan bedrev även samarbeten, vilket hade resulterat i lösningar som
exempelvis bankgirocentralen, gemensamt ägda bankomater, bankid och swish.
SEB valde partnerskap som möjliggjort för stöttning och fördjupade relationer med kunder, vilket
effektiviserade kundprocesser (SEB 1). Storbankerna visade ett öppet och positivt förhållningssätt till
tredjepartssamarbeten. Nordea Hypotek menade däremot att bolaget haft partnerskap tidigare men att
de inte hade några partnerskap vid slutet av 2018, digitaliseringen hade snarare påverkat partnerskapen
i moderbolaget. Hypoteket hanterade Nordeas bolån för privat- och företagskunder och i denna
verksamhet sköttes allt internt (Nordea Hypotek 1). Samarbeten hade möjliggjort för bankerna att stå
för olika delar i en plattform, vilket innebar att bankerna kunde erbjuda effektivare och mer
heltäckande lösningar från olika aktörer i sitt eget gränssnitt. Bankerna menade emellertid att det i
framtiden kan uppstå problematik i att definiera vem som är ansvarig för innehåll och funktion samt
vilken roll olika aktörer har i ett samarbete.
Avanza och Nordnet menade att partnerskapen hade förändrats i och med digitaliseringens utveckling.
Nischbankernas samarbeten inkluderade banker, försäkringsbolag och värdepappersbolag men hade
under de senaste åren även kommit att inkludera partnerskap med andra aktörer som exempelvis Tink
eller Klarna (Avanza 1; Nordnet 1). De förändringar som skett i bankernas infrastrukturella faktorer
har nu förklarats. Kommande kapitel redogör för hur bankernas intäktsströmmar och kostnadsstruktur
förändrats.
24

Nordea samarbetar bl.a. med Apple, Samsung, Google, Fitbit och Garmin.
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5.1.3 Ekonomisk bärkraft
5.1.3.1 Intäktsströmmar
Hos samtliga banker delades de huvudsakliga intäktsströmmarna in i räntenetto, provisionsnetto,
nettoresultat av finansiella tjänster samt övriga intäkter. Räntenettot och provisionsnettot stod de tio
senaste åren för de största intäkterna hos bankerna, se Appendix B-G. I stort sett var den procentuella
andelen av dessa intäktsströmmar hos SHB, SEB och Swedbank stabila under de tio senaste åren där
räntenettot endast hade en liten positiv trend, se Appendix C-E. SHB:s och SEB:s provisionsnetto hade
en ytterst liten negativ trend, se Appendix C-D, medan Swedbanks provisionsnetto hade utvecklats lite
positivt, se Appendix E. Hos Nordea kunde noterades att räntenettot hade minskat mellan 2009 och
2018 och att framförallt provisionsnettot hade ökat, se Appendix B. Respondenterna från Nordea
redogjorde för att det fanns flera orsaker till att räntenettot hade minskat. Främst nämndes ökad
konkurrens, den negativa styrräntan och förändrad lagstiftning som faktorer, vilka hade påverkat
bankens marginaler (Nordea Hypotek 1). Provisionsnettot hade huvudsakligen ökat i form av
fondprovisioner där Nordea var framgångsrik i internationella företagsaffärer (Nordea 1). Ingen
avsevärd förändring hade skett hos bankerna i nettoresultat av finansiella tjänster eller övriga intäkter.
Vidare undersöktes hur de olika intäktsposterna i provisionsnettot hade förändrats de tio senaste åren.
Intäktsposterna varierade något i indelning och benämning och det var inte möjligt att urskilja och dela
in posterna exakt likadant mellan varje bank, för storbankernas provisionsintäkter, se Appendix H-K.
De största förändringar som hade skett i provisionsintäkterna hos SHB låg under posterna Fonder
(+219%), Depå & övrig kapitalförvaltning (+154%), Betalningar (+41%) och Courtage & övriga
värdepappersprovisioner (-63%), vilket illustreras i Appendix I. Appendix I visar att intäkter från
Courtage & övriga värdepappersprovisioner hade kraftigast minskning av provisionsintäkterna. Hos
SEB låg de största förändringarna i provisionsintäkterna i posterna Notariat & fondverksamhet
(+43%), Ut- & inlåning (+88%) samt Övriga intäkter (+110%). De poster där intäkterna sjunkit som
mest var Derivat (-24%) och värdepappershandel (-19%), vilket illustreras i Appendix J.
I Swedbanks provisionsintäkter återfanns de största förändringarna i posterna Kundkoncept inkl.
rådgivning (+495%), Kapitalförvaltning & depå (inkl. fonder) (+146%), Ut- & inlåning (+88%) och
Försäkringar (+57%), vilket kan utläsas i Appendix K. Appendix K visar att intäkter från Värdepapper
& corporate finance (inkl. courtage) (-42%), hade kraftigast minskning av provisionsintäkterna hos
Swedbank. De största förändringarna hos Nordea låg i posterna Kapitalförvaltning (+254%),
Värdepapper, courtage & corporate finance (+49%) och Ut- & inlåning (+37%). Den intäktspost som
minskade mest hos Nordea var Övriga intäkter (-49%), se Appendix H.
Nischbankernas huvudsakliga intäktsströmmar utgjordes av räntenettot och provisionsnettot.
Räntenettot utgjordes i huvudsak av bolån och provisionsnettot av olika typer av sparande och
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investeringar. Avanzas provisionsintäkter utgjordes huvudsakligen av Courtage, Fondprovisioner och
Övriga provisioner, vilka samtliga hade ökat under de tio senaste åren. Från 2009 till 2018 skedde en
ökning i courtage (+73%), fondprovisioner, (+527%) och övriga provisioner (+298%) 25. Nordnet
redogjorde för att provisionsintäkterna, det vill säga, värdepappersprovisionerna hade ökat (+19%)
från 2009 till 201826. Respondenterna beskrev mer detaljerat att intäkter genererades genom att vara
en plattform för ägarspridning och nyemissioner samt genom att hjälpa nya företag in på börsen.
Vidare förklarades att courtage och valutaväxlingsavgifter utgjorde en viktig del av bankens
intäktsströmmar. Detta innebar dock att bankerna var väldigt beroende av de kunder som aktivt
handlade på aktiemarknaden (Avanza 1; Nordnet 1). Respondenten från Nordnet redogjorde för att
bankens intäktsströmmar var svängiga när det kom till provisionsintäkter de tio senaste åren, vilket
även illustreras hos båda nischbankerna i Appendix F-G.
Samtliga storbanker poängterade att det var svårt att se vilka intäkter som påverkades av just
digitaliseringen och vad som påverkades av andra parametrar. SEB såg att digitaliseringen bidrog med
nya intäktsströmmar i form av tredjepartssamarbeten och API:er. Detta handlade dels om
utformningen av olika typer av gränssnitt men även mer direkta samarbeten där externa partners gått
ihop och utvecklat gemensamma digitala system, produkter eller lösningar (SEB 1). Samtliga
storbanker redogjorde även för betalfunktionen “swish” som var en ny intäktsström på företagssidan.
Swedbank konstaterade att digitaliseringen skapade nya intäktsströmmar de tio senaste åren men att
de flesta intäktsströmmar ändå hade funnits länge (Swedbank 1).
Storbankerna förklarade att det generellt sett fanns utmaningar i att ta betalt från kunder och att på ett
pedagogiskt sätt kunna förklara för kunderna varför de måste ta betalt för olika lösningar. Vidare
menade både stor- och nischbankerna att det generellt sett är väldigt kostsamt att bedriva en bank. De
höga kostnader som hade lagts på IT-investeringar måste på något sätt resultera i intäkter i slutänden.
Samtidigt betonades det att om de huvudsakliga intäktsströmmarna ska kunna bibehållas i framtiden
måste bankerna fortsätta att utveckla digitala tjänster. Empirikapitlet avslutas med en redogörelse för
hur bankernas kostnadsstruktur har förändrats.
5.1.3.2 Kostnadsstruktur
Nordea, SEB och Swedbank diskuterade att digitaliseringen bidrog till att alla storbanker höll på att
byta ut sina gamla IT-system mot digitala plattformar. Systemen hade under åren byggts på och
utvecklats men mycket av den komplexa strukturen fanns fortfarande kvar. Plattformsbytena hade för
avsikt att skapa en mer kostnadseffektiv grund, att kunna lagra större mängder data samt att göra de
25

Avanzas courtage utgjordes år 2009 och 2018 av 300 msek respektive 520 msek. Fondprovisionerna ökade från 48
msek till 201 msek och övriga provisioner från 73 msek till 290 msek från 2009 till 2018. Källa: Avanzas
årsredovisningar 2009 och 2018.
26
Nordnets värdepappersprovisioner (inkl. försäkringsförmedling, sakförsäkring) ökade från 824 417 ksek år 2009 till
983 895 ksek år 2018. Källa: Nordnets årsredovisningar 2009 och 2018.
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interna systemen smidigare och mindre kostsamma. Detta skulle sammantaget resultera i en förbättrad
kund- och användarupplevelse. Produktions- och utvecklingskostnader relaterade till utbytet av de
gamla IT-systemen hade ökat kraftigt de senaste åren, vilket var extremt kostsamt för bankerna
(Nordea 1,2; Nordea Hypotek 1; SEB 1; Swedbank 1). Nordea redogjorde för att flera miljarder hade
investerats i utbytet av deras gamla IT-system (Nordea 1). Att frigöra finansiella resurser till de digitala
investeringarna samtidigt som hela den övriga verksamheten bedrivs såg bankerna som en utmaning,
distributionskanalerna måste fungera och kundrelationerna underhållas. De digitala plattformsbytena
behövde därför anpassas successivt (Nordea 1,2; SEB 2). IT- och personalkostnader var de största
rörelsekostnaderna hos Swedbank27 (Swedbank 2019). SHB redogjorde kort för att kostnaderna hade
ökat i det pågående arbetet som sker kring att digitalisera och effektivisera rutinarbete, administration
samt stöd för digital investeringsrådgivning (SHB 2019).
Produktions- och utvecklingskostnader relaterade till IT hade hos nischbankerna ökat kraftigt de
senaste tio åren och Avanza betonade särskilt de investeringar som gjorts i den mobila applikationens
användarupplevelse. Detta med anledning av att bankerna höll på att bredda sina verksamheter bland
annat i form av produkt- och tjänsteutbud samt genom att möjliggöra interaktion med externa system.
Nischbankerna poängterade dock att de i grunden hade väldigt kostnadseffektiva digitala plattformar.
Både Avanza och Nordnet ansåg sig vara mycket personalintensiva då den största delen av allt arbete
i verksamheterna skedde internt. Det rådde även brist på kompetens, vilket ökade kostnaderna för
nischbankerna (Avanza 1; Nordnet 1). Majoriteten av storbankerna nämnde att fysiska bankkontor och
rådgivning var väldigt kostsamt. Att samla fler kunder i de digitala kanalerna innebar att bankerna
kunnat arbeta effektivare, korta ledtider samt frigöra resurser då kostnader relaterade till detta minskat
(Nordea 1,2; Nordea Hypotek 1; SEB 1,2; Swedbank 1,2; Swedbank 2019). Empirikapitlet har nu gett
en första inblick i studiens insamlade data, vidare följer studiens analys.

27

IT-kostnaderna avsåg huvudsakligen utveckling, system och licenser. Produktionskostnaderna bestod av drift av
produktplattformar, framtagande av nya produkter samt utveckling av befintliga produkter.
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I följande kapitel analyseras studiens insamlade material i förhållande till den teoretiska
referensramen. Kapitlet är uppdelat i två huvudsakliga delar där förändringarna i bankernas
affärsmodeller inledningsvis analyseras. Vidare analyseras och identifieras drivkrafter till
förändringarna av bankernas affärsmodeller till följd av digitaliseringen. Avslutningsvis följer en
sammanfattning av analysen.

6. Analys
Det empiriska avsnittet har nu presenterat hur de olika bankerna återgav att affärsmodellens olika delar
hade förändrats i takt med digitaliseringen, genom en struktur som följde BMC. Även analysens första
del kring förändringarna i bankernas affärsmodeller följer den struktur som arbetades fram i studiens
teori och som även efterföljdes i empirin, det vill säga, BMC-strukturen. Det första avsnittet inleds
med en jämförelse och analys av hur storbankernas och nischbankernas affärsmodeller hade förändrats
med hjälp av BMC och med koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Likheter och skillnader
mellan samtliga banker belyses. Efter att intervjuerna hade genomförts och det empiriska materialet
hade sammanställts fann studien av betydelse att analysera och identifiera de mest centrala
drivkrafterna för ändring av bankernas affärsmodeller. Detta för att få en större förståelse för varför de
digitala förändringarna i affärsmodellerna hade skett. Det andra avsnittet analyserar därför de
drivkrafter som framkom under studiens gång, vilket baseras på den information som framkom under
intervjuerna. Denna del av analysen ställs främst i förhållande till teorins andra huvuddel 2.3
Drivkrafter. Nordea Hypotek har under arbetets gång kommit att utgöra ett exempel på en enhet i
banken där det blivit tydligt att de största förändringarna sker i kärnverksamheten och att det är där
som utvecklingen drivs. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.1.2.2 Partnerskap. Nedan inleds analysen
med hur bankernas affärsmodeller har förändrats med utgångspunkt i BMC:s kundinteraktioner och
dess tillhörande komponenter.

6.1 ”Business Model Canvas”
6.1.1 Kundinteraktioner
6.1.1.1 Kundsegment
Osterwalder och Pigneur (2010) menade att kundsegment är viktiga för en organisation med anledning
av att olika kunder har olika behov som kräver avgränsade erbjudanden. I likhet med Osterwalder och
Pigneur (2010) hade samtliga banker utformat segment för att kunna erbjuda specifika produkter och
tjänster genom lämpliga distributionskanaler. Samtliga banker delade in kundsegmenten i olika typer
av geografiska områden och skiljde fortsättningsvis på fysiska och juridiska personer. Detta på grund
av att segmenten efterfrågade olika lösningar men också till följd av regelverk som fanns i
bankbranschen. Samtliga banker tillämpade även någon form av förmögenhetsrelaterade segment då
komplexiteten i kundernas ekonomi skiljde sig åt. Storbankerna redogjorde för ytterligare segment
inom de fysiska och juridiska indelningarna där de bland annat skiljde på företag storleksmässigt efter
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omsättning. Nischbankernas segment skiljde sig från storbankerna då de huvudsakligen delade in
segmenten i olikas personas, efter hur aktiva kunderna var och vad de hade för mål med sitt sparande.
Digitaliseringen hade inte bidragit till några större förändringar i indelningen av kundsegmenten hos
storbankerna de tio senaste åren. Nischbankerna skiljde sig i detta avseende då de hade breddat och
utökat antalet segment i takt med att allt fler konsumenter utförde olika typer av ärenden digitalt.
Gemensamt för stor- och nischbankerna var emellertid att digitaliseringen bidrog till att bankerna
kunde optimera arbetet kring sina segment. Detta då hantering av data och kundinformation
möjliggjorde för bankerna att anpassa mer specifika lösningar med hänsyn till kundens förutsättningar
och livssituation.
Till skillnad från övriga banker poängterade SHB och Swedbank att själva segmenten i sig visade på
ett centraliserat respektive föråldrat sätt att arbeta på då det begränsade anpassningen till varje enskild
kund (SHB 1; Swedbank 2). Detta skiljde sig från Osterwalder och Pigneur (2010) samt Nordeas och
SEB:s mer positiva syn på segmentering. Bankernas kundsegment har i detta avsnitt analyserats, vidare
följer en analys av hur kundrelationerna förändrats med digitaliseringen.
6.1.1.2 Kundrelationer
Osterwalder och Pigneur (2010) påstod att kundrelationer kan motiveras på olika sätt då företaget vill
förvärva nya kunder eller öka försäljningen hos befintliga kunder. Storbankerna var överens om att
digitaliseringen hade kompletterat och förstärkt relationerna med kunderna och att det digitala och
fysiska ständigt samspelade. Till skillnad från storbankerna var nischbankerna från början digitala och
menade att kundrelationerna inte krävde fysiska möten. Som substitut till storbankernas rådgivning
erbjöd nischbankerna istället digitala verktyg som hjälpte kunderna i sitt beslutsfattande. Nordnet
refererade till detta som robotrådgivning och Avanza som beslutsstöd.
Att endast finnas digitalt innebar dock att nischbankerna var mycket beroende av att de befintliga
kundrelationerna fungerade fullständigt. Detta för att behålla befintliga kunder men även för att kunna
förvärva nya kunder, “word-of-mouth” spelade därför en avgörande roll. Digitaliseringen hade en
positiv inverkan på kundförvärv hos nischbankerna de tio senaste åren. Digitala lösningar hade blivit
alltmer legitimt i banksektorn och i samhället i stort.
Oavsett om interaktionen med kunderna sker via mänsklig interaktion, självservice eller automatiserad
service bör organisationen ha en klar bild över vilka typer av kundrelationer de vill etablera med varje
segment (Osterwalder & Pigneur 2010). Samtliga storbanker var överens om vikten av att skapa
personliga kundrelationer via mänsklig interaktion, där utmärkte sig främst SHB som starkt betonade
relationsbyggande genom ansikte mot ansikte. Digitaliseringen hade samtidigt ökat storbankernas
självservice då kunderna i stor utsträckning utförde sina bankärenden digitalt själva, vilket stod i
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enlighet med Nam et al. (2016) som påstod att självservice har blivit allt vanligare i banksektorn. Hos
nischbankerna förekom mänsklig interaktion men i väldigt begränsad utsträckning jämfört med
storbankerna, exempelvis via telefon. Självervice och automatiserad service (Osterwalder & Pigneur
2010) var dessutom mer förekommande hos nischbankerna eftersom de i grunden var digitala.
Osterwalder och Pigneur (2010) ansåg även att lojalitet var en viktig del av kundrelationerna.
Kundlojaliteten hos respektive bank ansågs vara oförändrad trots att samtliga banker var eniga att
digitaliseringen medfört att det blivit enklare att byta bank de tio senaste åren. Bankerna var också
överens om att kunderna fortfarande hade kvar sin huvudbank men att de spred sina ekonomiska
åtaganden och använde andra banker som ett komplement. Samtliga storbanker redogjorde för
möjligheten att kunderna exempelvis startade sparande och gjorde investeringar hos Avanza.
För att behålla lojala kunder betonade både storbankerna och nischbankerna vikten av att utbilda sina
kunder, dock i olika avseenden. Då samtliga kunder på ett eller annat sätt kom i kontakt med digitala
lösningar var storbankerna i behov av att utbilda sina kunder för att inte utesluta någon. Detta ställde
även krav på att kunderna lär sig förstå bankernas digitala användarupplevelser. Då nischbankerna var
helt digitala förutsättes att kunderna hade vissa förkunskaper i digitala användarupplevelser.
Nischbankerna erbjöd då främst digital utbildning för att öka kundernas förståelse kring bankens
digitala lösningar, det vill säga, produkter och tjänster. Detta kunde kopplas till Nițescu (2016) som
påstod att utbildning är ett sätt att tillgodose kundernas krav på enkelhet då finansiella produkter och
tjänster ofta kan upplevas som komplexa. Nästa avsnitt kommer att analysera hur bankernas
distributionskanaler har förändrats i takt med digitaliseringen.
6.1.1.2 Distributionskanaler
Osterwalder och Pigneurs (2010) beskrev distributionskanaler som hur en organisation interagerar med
sina kunder för att leverera sina tjänster. Samtliga storbanker såg fortfarande de fysiska bankkontoren
som en av sina viktigaste kanaler trots att de hade minskat antalet kontor de senaste tio åren. SHB hade
lägst andel nedlagda kontor av storbankerna och skiljde sig något från övriga storbanker då de såg
bankkontoren som den allra viktigaste kanalen. 28 Nischbankerna skiljde sig från samtliga storbanker
då de inte hade några fysiska bankkontor.
Nam et al. (2016) argumenterade för att bankerna omvandlat sina kanaler mot internet- och
mobilbaserade applikationer, vilket kunde bekräftas av denna studie. Under de tio senaste åren hade
mobilapplikationen vuxit sig till att bli den kanal som storbankernas och Avanzas kunder använde i
störst utsträckning. Därefter använde sig storbankerna och Avanzas kunder mest av internetbanken.
Till skillnad från övriga banker använde sig Nordnets kunder fortfarande mest av webbapplikationen
28

Sett till den procentuella förändringen i antalet kontor i Sverige mellan 2009 och 2018 har SHB minskat kontoren med
-15% och Nordea med -63%. SEB och Swedbank har minskat sina kontor med -31% respektive -54%. Källa: Bankernas
årsredovisningar 2009–2018 samt SEB (2019a).
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och därefter mobilapplikationen. En kanal som hade ökat i användning hos samtliga banker de tio
senaste åren var även telefonsupporten där stora mängder tekniska frågor hanterades.
Osterwalder och Pigneur (2010) beskrev att distribution kan ske via egna kanaler eller externa partners.
Förändringar i banksektorn hade skapat möjligheten för banker att ompositionera sig på marknaden
(Cuesta et al. 2015). Samtliga storbanker visade på vikten av att vara medveten och positionera sig i
sin producent- och distributörsroll då partnerskap av olika slag hade blivit alltmer framträdande.
Storbankerna var överens om att distributörsrollen var väsentlig att ansvara för internt för att kunna
bibehålla starka relationer med kunderna. SHB betonade att banken hade gått mot att vara en
distributör snarare än en producent, vilket innebar att de istället kunde fokusera på att skapa personliga
relationer i sina olika kanaler. Storbankerna visade emellertid ett öppet förhållningssätt gentemot att
samarbeta i sin producentroll men att de inte tänkte lämna ifrån sig produktionen helt. Till skillnad
från storbankerna menade nischbankerna att de främst var distributörer då en stor del av verksamheten
baserades på att genom sina egna plattformar vara distributörer åt andra organisationer. Samtidigt stod
Avanza och Nordnet fast i att de ville vara producenter till sina egna lösningar. Osterwalder och
Pigneur (2010) menade att det är vanligt att olika parter samarbetar i distributionskedjan, vilket blivit
alltmer framträdande främst hos storbankerna.
Guibaud (2016) påstod att användningen av API:er var en ny typ av samarbete inom banksektorn som
fått en ny innebörd då bankerna hade öppnat upp för tredjepartsleverantörer. Likt detta menade
samtliga banker att användningen av API:er sågs som en ny men förhållandevis outforskad kanal som
vuxit fram med digitaliseringen där banken kunde interagera med kunderna på olika sätt, ofta via
partners. Detta innebar en förändring i distributionen då banken kunde återfinnas i andra aktörers
gränssnitt men även genom att andra aktörer fanns i bankernas gränssnitt.
I enlighet med Krstić och Tešić (2016) tillämpade samtliga av de medverkande bankerna en
omnikanalstrategi som innebar att kunderna skulle erbjudas heltäckande lösningar oavsett i vilken
kanal de än valde, dock erbjöd nischbankerna inte fysiska mötesplatser. Samtliga storbanker menade
att kunden själv skulle kunna välja vilken kanal de ville använda dock betonade SHB vikten av att det
första mötet sker fysiskt. Samtliga banker menade dock att de inte lyckats implementera en helt
omnikanalstrategi ännu. Studien har nu analyserat bankernas olika komponenter i delen
kundinteraktioner och vidare följer en analys av nästa del i BMC, det vill säga, de infrastrukturella
faktorerna. Avsnittet inleds med hur komponenten nyckelresurser har förändrats.
6.1.2 Infrastrukturella faktorer
6.1.2.1 Nyckelresurser
I enlighet med Osterwalder och Pigneur (2010) såg samtliga banker de mänskliga resurserna som en
av de viktigaste tillgångarna. Från empirin framkom att behovet av kompetens inom bankbranschen
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var en framstående nyckelresurs som hade påverkats av digitaliseringens utveckling det senaste
decenniet. Kompetensen bland de anställda hade skiftat från renodlade ekonomer till att i allt större
utsträckning inkludera specialister inom IT. Samtliga storbanker var överens om att de anställda
hanterade alltmer tekniska frågor och därför krävdes kompetens i hur data och information hanteras
digitalt. Även nischbankerna som från början var digitala upplevde att kunderna efterfrågade mer
teknisk support.
Samtliga banker behövde därför rekrytera ny kompetens samtidigt som befintlig personals kompetens
behövde uppdateras. Nițescu (2016) redogjorde för det finns en ökad konkurrens i att attrahera
kompetens i banksektorn. I likhet med Nițescu (2016) konstaterade både stor- och nischbankerna att
det rådde brist på den nya typ av kompetens som efterfrågades i branschen. Bankerna konkurrerade
även om kompetens med organisationer som också efterfrågades av många andra branscher. Samtliga
banker argumenterade för vikten av att attrahera rätt typ av kompetens för att fortsatt vara
konkurrenskraftiga. Särskilt nischbankerna poängterade att de var väldigt beroende av kompetens
inom IT för att kunna bedriva sin digitala verksamhet.
Osterwalder och Pigneur (2010) menade att mänskliga resurser är nödvändiga för att exempelvis
bibehålla kundrelationer. I likhet med Osterwalder och Pigneur (2010) betonade samtliga storbanker
att anställda som arbetat länge i banken också var en viktig nyckelresurs. Dels för att bibehålla
relationer men även för att kunna koppla ihop bankens kärnverksamhet och befintliga system med de
ständiga förändringarna. De fanns också brist på kompetens ifråga om personal med kunskap inom
gamla IT-system (Nordea 2, Nordea Hypotek 1). En problematik som uppstod kring kompetens var
även att anställda ofta byter position inom banken, vilket kunde påverka kundrelationer negativt. SHB
menade att deras anställda generellt sett var mycket lojala och att de ofta stannar många år i banken.
Nästkommande avsnitt presenterar den analys som gjorts i relation till bankernas olika partnerskap.
6.1.2.2 Partnerskap
Osterwalder och Pigneur (2010) menade att partnerskap blir allt viktigare för att optimera
organisationers affärsmodeller och samtliga banker underströk att partnerskapen hade ökat de tio
senaste åren. Osterwalder och Pigneur (2010) exemplifierade strategiska partnerskap mellan
konkurrenter, vilket var vanligt förekommande speciellt mellan storbankerna. Partnerskapen mellan
storbankerna hade bland annat resulterat i skapandet av bankid och swish. Swish togs bland annat fram
som en lösning för att behålla betaltransaktioner inom storbankernas egna system och därigenom
undvika konkurrens. Ett exempel på en “joint-venture” är storbankerna som tillsammans med andra
banker år 2010 bildade ett aktiebolag för att gemensamt driva bankomaterna i Sverige.
En annan typ av partnerskap som Osterwalder och Pigneur (2010) nämnde är strategiska allianser
mellan icke-konkurrenter, vilket blivit allt vanligare hos bankerna. Enligt Tornjanski et al. (2015)
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förelåg ofta samarbeten och partnerskap under framtagandet av nya tjänster. Detta eftersom det krävs
ett brett spektrum av teknologisk expertis som ofta ligger högre än den interna kompetensen. Med
koppling till detta menade bankerna att de samarbetade med aktörer i andra branscher för att
tillsammans kunna erbjuda sina kunder mer heltäckande lösningar inom olika områden. Detta kunde
även ses i likhet med Osterwalder och Pigneurs (2010) “utifrån-in” perspektiv som innebär att
bankerna drar nytta av externa idéer, teknologier eller immateriella rättigheter. Bankerna förlitade sig
alltmer på externa resurser för att stärka sin affärsmodell, vilket var vanligt enligt Osterwalder och
Pigneur (2010). Det framkom dock att Nordea Hypotek inte var särskilt drivande i nya lösningar och
att de inte heller hade några partnerskap. Dotterbolaget Nordea Hypotek var ett exempel på att
storbankerna består av många olika enheter och avdelningar som ansvarar för bankens olika delar,
vilket innebar att Hypoteket endast följde moderbolagets riktning.
Att bankerna genom partnerskap kunde erbjuda sina kunder mer heltäckande lösningar innebar
samtidigt det omvända, det vill säga, att bankernas partners kan utnyttja bankernas lösningar och
tillgångar för att tillgodose sina kunder. Detta illustrerades av bankerna genom exempelvis
användningen av API:er där de olika parterna kunde finnas i varandras gränssnitt. Detta kunde enligt
Osterwalder och Pigneur (2010) ses som partnerskapet “inifrån-ut”, vilket innebär att bankerna delar
med sig av sina tillgångar eller rättigheter till externa parter. EU-direktivet PSD2 gör även att bankerna
numera måste dela med sig av kundinformation till tredjepartsleverantörer. Kundinformationen är en
viktig tillgång för storbankerna som de samlat in och byggt upp under en mycket lång tid. Detta kunde
ses som ett “inifrån-ut”-partnerskap eller en typ av tvingande partnerskap beroende på bankernas
inställning (Osterwalder & Pigneur 2010).
Bankerna menade att de kan välja om de vill öppna upp mer än vad PSD2 förbinder dem till. Samtliga
banker visade ett öppet förhållningssätt gentemot partnerskap av olika slag. Trots detta skilde sig
Avanza och Nordnet från övriga banker då de uppvisade ett något mer restriktivt förhållningssätt
gentemot partnerskap. Nischbankerna hävdade att de endast ingår i partnerskap om de har möjlighet
att genomföra saker på sitt sätt. Till exempel vill inte nischbankerna att någon annan aktör ska vara
deras digitala användarupplevelse.
Samtliga banker menade att de ingått i partnerskap i allt större utsträckning för att optimera sina
affärsmodeller, effektivisera verksamheten och förvärva resurser. I enlighet med Osterwalder och
Pigneur (2010) och studiens empiriska material innebär detta att bankerna tillämpade sig av mer öppna
affärsmodeller än för tio år sedan. Studien har nu analyserat hur bankernas infrastrukturella faktorer
förändrats med digitaliseringen. Nästa avsnitt redogör för hur den sista delen i BMC har förändrats,
där en analys av bankernas intäktsströmmar inledningsvis genomförs.
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6.1.3 Ekonomisk bärkraft
6.1.3.1 Intäktsströmmar
I enlighet med Osterwalder och Pigneur (2010) var samtliga banker överens om att affärsmodellen på
något sätt måste generera intäkter. Ur bankernas årsredovisningar kunde utläsas att räntenettot och
provisionsnettot utgjorde de största intäktsströmmarna hos samtliga banker, se Appendix B-G.
Räntenettot har under de senaste tio åren varit den största intäkten hos storbankerna till skillnad från
nischbankerna där provisionsnettot varit störst under majoriteten av åren.
Inom provisionsnettot hade storbankerna främst genererat intäkter från posten betalningar samt poster
innehållande fondprovisioner. Nischbankerna var och har alltid varit beroende av courtageintäkter,
vilket utgör en stor del i deras provisionsnetto. Till skillnad från storbankerna var Avanza och Nordnet
mer ensidiga i sina intäktsströmmar. Nischbankerna poängterade att den digitala utvecklingen har gjort
det riskabelt att förlita sig enbart på intäkter från courtage, vilket resulterade i att antalet
intäktsströmmar har ökat hos Avanza och Nordnet de tio senaste åren.
Samtliga storbanker förutom Nordea hade under de tio senaste åren haft minskade intäkter i poster
innehållande courtage och värdepapper. I motsats till storbankerna hade nischbankernas och
Nordeas 29 poster innehållande courtage och värdepapper ökat de tio senaste åren. Storbankerna
exemplifierade att kunder möjligtvis väljer att göra vissa investeringar eller sparande hos exempelvis
Avanza som erbjuder fritt courtage upp till ett visst belopp. Teece (2010) hävdade att kunderna ofta
har möjlighet att vända sig till olika aktörer för olika tjänster, vilket också bankerna påpekade att
kunderna gjorde i allt större utsträckning. Bankerna ansåg att det logiskt sett resulterar i minskade
intäkter då flera aktörer tvingas dela på intäkterna från en kund.
För att kunna skapa intäktsflöden menade Osterwalder och Pigneur (2010) att det handlar om att ta
reda på vilket värde som kunderna är beredda att betala för. Enligt Zott och Amit (2017) måste aktörer
utveckla nya affärsmodeller i nära förhållande till den digitala världen och skapa en ny typ av värde
för sina kunder. I likhet med detta förklarade storbankerna att det generellt sett finns utmaningar i att
ta betalt för digitala lösningar av kunderna. Kunderna hade i allmänhet svårt att se varför det digitala
kostar, vilket delvis också beror på att de utför allt fler ärenden själva. Storbankerna måste därför hitta
nya sätt att ta betalt från kunderna då det inte fullt ut är villiga att betala för de digitala tjänsterna.
Niemand et al. (2017) påstod att bankernas lönsamhet inte påverkas av digitala tjänster. Både
storbankerna och nischbankerna var överens om att digitaliseringen i viss utsträckning har påverkat
bankernas intäktsströmmar men att inga större förändringar har skett. Med utgångspunkt i insamlade
29

Något som kan innebära ett missvisande resultat, det vill säga, en ökning i posten Värdepapper, courtage och
Corporate finance hos Nordea är att mellan 2009 och 2011 inkluderade posten bara Courtage. Från 2012 till 2018
innefattas posten även av Övriga värdepapper samt Corporate finance. Det har inte varit möjligt att urskilja vilken del
som enbart utgör courtaget mellan dessa år.
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data var det inte möjligt att dra någon slutsats kring hur stor inverkan digitaliseringen har haft på
specifika intäktsströmmar och poster i bankernas årsredovisningar. Samtliga banker konstaterade
emellertid att det var högst väsentligt att följa den digitala utvecklingen för att fortsatt kunna vara
relevanta för kunderna och generera intäkter i framtiden. De förändringar som skett i bankernas
intäktsströmmar har nu diskuterats, vilket avslutningsvis leder till analysen av BMC:s sista komponent
kostnadsstruktur.
6.1.3.2 Kostnadsstruktur
Nordea, SEB och Swedbank förklarade att samtliga storbanker hade gamla, dyra och komplexa ITsystem, vilket även Krstić och Tešić (2016) belyste. Detta skiljde sig från nischbankerna som i grunden
använde sig av digitala plattformar. Storbankerna hade gjort och gör för närvarande omfattande
investeringar i att övergå mot digitala plattformar för att skapa en mer kostnadseffektiv grund, vilket
bidrar till höga kostnader (Nordea 1,2; Nordea Hypotek 1; SEB 1; Swedbank 1). SHB nämnde endast
att de har haft ökade kostnader relaterade till satsningar på digitalisering.
Niemand et al. (2017) hävdade att traditionella servicekanaler är förknippade med höga kostnader
medan Berger (2003) påstod att teknologisk utveckling ökar kostnadseffektiviteten hos banker. Detta
kunde kopplas både till storbankerna och nischbankerna som poängterade att kostnader relaterade till
fysiska bankkontor och rådgivning är väldigt kostsamt. Överlag ville bankerna samla kunderna i de
digitala plattformarna då det innebär att de kan arbeta effektivare och reducera sina kostnader, dock
vill de också alltid finnas lokalt för kunderna. Nischbankerna konstaterade dessutom att digitala
plattformar och mötesplatser gjort att de i grunden är mycket kostnadseffektiva, vilket inneburit att de
kunnat arbeta fram goda marginaler. Detta gör dem konkurrenskraftiga i sin specialisering och
prissättning gentemot kund jämfört med storbankerna. Trots att nischbankerna fundamentalt var
kostnadseffektiva i sina plattformar gjordes stora investeringar i produktion och utveckling relaterat
till IT. Detta för att maximera kostnadseffektiviteten och för att bredda sina affärsmodeller.
Nischbankerna menade dock att brist på kompetens även utgjorde ökade kostnader på grund av
exempelvis konsulter.
Osterwalder och Pigneur (2010) menade att en organisations kostnadsstruktur förknippas med alla
kostnader som uppstår vid förverkligandet av en affärsmodell. Både stor- och nischbankerna
redogjorde för att kostnader relaterade till digitalisering har ökat kraftigt de tio senaste åren. Med
utgångspunkt i det empiriska materialet kunde dock konstateras att bankerna såg de digitala
investeringarna som ett sätt att bli mer kostnadseffektiva. Samtliga av studiens utvalda delar i BMC
har nu analyserats. Kommande avsnitt illustrerar de förändringar som sammantaget skett i bankernas
affärsmodeller de tio senaste åren.
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6.1.4 Bankernas affärsmodeller
De förändringar som skett i BMC:s olika komponenter i förhållande till digitalisering har nu
analyserats hos stor- och nischbankerna. Nedan följer en sammanfattning över de viktigaste
förändringarna som skett i stor- och nischbankernas affärsmodeller. Enligt studiens tolkning visade
analysen att digitaliseringen har haft en stor påverkan på bankernas affärsmodeller det senaste
decenniet. Samtliga av de inkluderade komponenterna i BMC har på något sätt förändrats, vissa mer
än andra. Det identifierades både skillnader och likheter i hur de olika bankernas affärsmodeller hade
förändrats.

Modell 2: ”Business Model Canvas” applicerad på de medverkande bankerna. De mindre rutorna inom varje komponent
representerar aspekter där storbankerna (vänster) och nischbankerna (höger) skiljer sig åt, den större rutan i varje
komponent representerar de likheter som fanns mellan bankerna (Egenkonstruerad modell 2019).

6.2 Drivkrafter
6.2.1 Teknologisk utveckling
En framstående drivkraft för ändring av affärsmodellerna ansåg samtliga banker var teknologisk
utveckling, vilket Nam et al. (2016) konstaterade har bidragit till stora förändringar i hur banker
bedriver sin verksamhet. Bankerna poängterade att teknologisk utveckling sker i en högre hastighet
idag än för tio år sedan, vilket ställer höga krav på att vara uppdaterad kring förändringar. Lagring och
analys av stora mängder data betonades av samtliga banker som en viktig aspekt inom den teknologiska
utvecklingen. Även Loebbecke och Picot (2015) menade att mer avancerad teknologi har gjort det
möjligt att analysera stora mängder data. Vidare var medverkande banker överens om att analys av
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data innebar att bankerna kan ta fram anpassade lösningar och ge råd efter kundens specifika behov.
Bankerna poängterade vikten av att anpassa och personifiera kundresor i de digitala
kundupplevelserna, vilket möjliggjorts med anledning av teknologi. Detta kunde kopplas till
Ogwueleka et al. (2015) och Hassani et al (2018) som menade att stora databaser innehåller viktig
information som hjälper banker att förutsäga kundbeteenden. Bankerna menade emellertid att lagrad
information bör användas i den mån kunderna känner sig bekväma samt i enlighet med de regelverk
som finns vid behandling av personuppgifter.
Gai et al. (2018) beskrev användningen av finansiell teknologi (fintech) som ett sätt att förbättra den
servicekvalité som stöds av IT-applikationer, vilket har fått en betydande roll hos samtliga banker.
Vidare menade Nițescu (2016) att digitala plattformar, applikationer och banktjänster förändrar stora
delar av bankernas processer med betoning på hastighet, tillförlitlighet, tillgänglighet och tillgång till
sammanlänkande plattformar. I likhet med Nițescu (2016) redogjorde samtliga banker för att den
teknologiska utvecklingen har effektiviserat arbetsprocesser internt men även de digitala
interaktionerna med kunderna. Bankerna betonade även vikten av den pågående utvecklingen av
digitala plattformar. Detta kunde likställas med Krstić och Tešić (2016) resonemang att banker måste
investera i ny teknik för att optimera hanteringen av stora mängder data. Både Nițescu (2016) och
Krstić och Tešić (2016) menade att flexibla digitala plattformar bör kunna integrera externa partners,
vilket bankerna också tar hänsyn till.
Krstić och Tešić (2016) argumenterade för att traditionella banker är beroende av gamla, komplexa
och dyra IT-system som nya aktörer inte är lika begränsade av. Detta bekräftades av bankerna i denna
studie då storbankerna var beroende av äldre IT-system medan nischbankerna i grunden hade mer
flexibla digitala plattformar. I enlighet med Krstić och Tešić (2016) kunde beslutsprocesser vara
långsammare och mer byråkratiska för traditionella banker, vilket även var fallet då storbankerna
visade sig ha en mer komplex organisationsstruktur än nischbankerna. Därutöver menade Nam et al.
(2016) att ny teknologi möjliggjort för banker att driva ned kostnader, vilket också identifierades som
ett incitament hos både stor- och nischbankerna. Nästa avsnitt behandlar företagsstrategier och
imitation som drivkraft till bankernas ändring av affärsmodeller till följd av digitaliseringen.
6.2.2 Företagsstrategier och imitation
Institutionella hinder leder till att likheter mellan organisationer uppstår (North 1991), även kallat
institutionell isomorfism (Dimaggio & Powell 1983). Institutionell isomorfism kunde uppstå i tre olika
former; tvångsmässig, mimetisk och normativ. Hos samtliga banker har de tre formerna av isomorfism
kunnat identifieras som strategier för imitation. Den tvångsmässiga isomorfismen förekom av två olika
slag bestående av formella respektive informella krav (Dimaggio & Powell 1983). Studien
identifierade den formella tvångsmässiga isomorfismen hos bankerna genom lagkrav och direktiv som
finns i branschen, vilket har drivit ett imitativt beteende. Svenska Bankföreningen och
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Finansinspektionen var också instanser som ställt formella krav på bankerna, vilket kunde ses som
tvångsmässig isomorfism. Informell tvångsmässig isomorfism utgjordes av krav från kunder, vilket
var förekommande hos samtliga banker då kunder förväntar sig att bankerna utvecklar och uppdaterar
digitala lösningar.
Vidare stimulerades den mimetiska isomorfismen av osäkerheter, vilket gör att organisationer imiterar
andra framgångsrika aktörer i branschen för att uppnå legitimitet (Balau 2015; Dimaggio & Powell
1983). Både stor- och nischbankerna redogjorde för att krav och förväntningar ofta härstammade i
kund- och användarupplevelser, dock från framgångsrika aktörer i andra branscher. Detta innebar att
bankernas digitala lösningar jämfördes med icke finansiella aktörer. För att leva upp till de krav som
ställs imiterade bankerna exempelvis andra framgångsrika aktörers användarupplevelser; utseenden,
funktioner och innehåll för att uppnå legitimitet. Ett exempel på en imitation illustrerade Nordea
genom digital rådgivning via videomöten, vilket de såg fungerade i läkemedelsbranschen. Bankerna
menade därför att det är viktigt att hänga med i de förändringar som sker i samhället.
Normativ isomorfism innebär att organisationer agerar lika för att inte sticka ut från mängden
(Dimaggio & Powell 1983). Detta illustrerades genom samtliga banker då det framkom att de till och
med direkt och/eller indirekt kommunicerade och förde dialoger med varandra om digitaliseringen.
Bankerna nämnde att det i grunden finns en relativt samstämmig syn på digitaliseringen, det vill säga,
vad som behöver göras och vad som kommer att ske i framtiden. Även detta kunde ses som en imitativ
strategi mellan bankerna i branschen. Storbankerna hade dessutom tagit fram gemensamma initiativ
med koppling till det digitala, vilket illustrerades genom swish och mobilt bankid.
Balau (2015) och DiMaggio och Powell (1983) argumenterade för att imitation är en effektiv lösning
och innebär att riskerna i att förlora legitimitet kan minskas. Detta resonemang stämde överens med
samtliga banker, vilka på olika sätt imiterat aktörer både inom den egna branschen men även i andra
branscher. Balau (2015) betonade differentiering som en riskfylld strategi samtidigt som det kan bli
en stor tillgång för organisationen. Trots att samtliga banker uppvisade ett imitativt beteende i relation
till digitaliseringen fanns en ambition att differentiera sig och ligga i framkant av den digitala
utvecklingen. Bankerna hävdade dock att det inte alltid är enkelt att ligga i framkant då de bland annat
måste förhålla sig till olika typer av teknologi, regelverk, kunder och aktörer. Nordnet menade att de
inte sätter agendan för kunderna utan att de snarare följer de stora aktörerna. Nästa avsnitt kommer att
behandla drivkraften förändrade kundbeteenden.
6.2.3 Förändrade kundbeteenden
Samtliga banker lyfte fram förändrade kundbeteenden som en drivkraft för ändring av
affärsmodellerna. Detta kunde ses i likhet med Tornjanski et al. (2015) som hävdade att förändrade
kundbeteenden är en trend som ständigt utvecklas inom finanssektorn. Då allt fler kunder har anpassat
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sig till digitala förhållanden i vardagen har kundernas förväntningar och krav ändrats i banksektorn
(Cuesta et al. 2015; Nițescu 2016), vilket de medverkande bankerna var överens om. I likhet med
studiens banker belyste Nițescu (2016) att kunder vanligtvis jämför banker med andra aktörers digitala
lösningar och användarupplevelser. Samtliga banker poängterade att kunderna generellt sett efterfrågar
snabbare, billigare, bättre och enklare digitala lösningar. Kunderna efterfrågar även en allt högre
tillgänglighet jämfört med de plats- och tidsbegränsningar som tidigare funnits i banksektorn (jmf.
Sachse et al. 2012; Cuesta et al. 2015; Nițescu 2016; Krstić & Tešić 2016; Maiya 2017). Samtliga
banker ansåg att de kommit runt de tidigare begränsningarna genom implementeringen av digitala
kanaler.
Teece (2010) hävdade att kunder har möjlighet att välja vilka aktörer de vänder sig till för finansiella
tjänster. Detta stod i likhet med samtliga banker som menade att det blivit allt vanligare för kunder att
sprida sina finansiella affärer bland olika aktörer. För att samla kundernas affärer hävdade Teece
(2010) att banker måste se över hur de skapar värde för sina kunder. Samtliga banker menade att detta
bland annat uppnås genom att erbjuda kunder mer heltäckande lösningar, vilket även innefattade
branschöverskridande lösningar. För bankerna innebar detta därför att samla ett vidgat utbud av
lösningar i sina egna digitala plattformar. Detta stod i likhet med Larsson och Viitaoja (2017) som
menade att kundernas förväntningar kan mötas genom att erbjuda ett mer omfattande spektrum av
finansiella tjänster. Mer heltäckande och personifierade lösningar kunde även erbjudas genom att se
till kundresor och olika livscykler som kunder befinner sig i, vilket möjliggjorts genom hantering av
stora mängder data (Krstić & Tešić 2016).
Avslutningsvis kunde konstateras att samtliga banker såg förändrade kundbeteenden som en drivkraft.
Bankerna menade emellertid att det inte går att generalisera kundbeteenden efter kundsegmenten fullt
ut. Kundernas efterfrågan, förväntningar och krav varierar mellan olika kunder. Nästa avsnitt kommer
att analysera förändrade regelverk som en drivkraft.
6.2.4 Förändrade regelverk
Samtliga av studiens banker uppgav förändrade regelverk som en drivkraft till bankernas förändring
av affärsmodeller. I likhet med detta menade Nițescu (2016) att banker måste integrera teknologi och
utveckla digitala relationer med kunderna för att uppfylla regelverk. Nițescu (2016) hävdade även att
bankernas rapportering30 har blivit mer komplex och måste göras snabbare än tidigare för att leva upp
till lagkrav, vilket de medverkande bankerna såg som ett incitament för att vara digitala. Sedan 2009
har det tillkommit flera nya regleringar (Nițescu 2016) samtidigt som banksektorn blivit mer öppen
för konkurrens (jmf. Nätti & Lähteenmäki 2016). Även de medverkande bankerna belyste att detta

30

I Sverige rapporterar bankerna bland annat genom Finansinspektionens föreskrifter, Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (Finansinspektionen 2019).
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varit fallet under de tio senaste åren. Bankerna exemplifierade regelverk som bland annat PSD1, PSD2,
MiFID II, Baselreglerna, PAD och GDPR.
Under samtliga intervjuer uppkom det nya EU-direktivet PSD2, vilket har öppnat upp för
tredjepartsleverantörer att hämta kundinformation från bankerna förutsatt kundens godkännande
(Europeiska kommissionen 2018; Finansinspektionen 2018; Evry u.å.a). Regleringen infördes för att
driva utvecklingen av marknaden för elektroniska betalningar (Finansinspektionen 2018), vilket
samtliga banker såg som en bidragande faktor till ytterligare utveckling av det digitala i banksektorn.
Bankerna exemplifierade emellertid att det finns lagkrav som reglerade olika typer av kontroller som
måste genomföras. För både storbankerna och nischbankerna innebar detta att delar av processer kan
behöva hanteras manuellt. För storbankerna kunde det även innebära att kunderna inte alltid kan utföra
ärenden helt digitalt. Nischbankerna skiljde sig åt i detta avseende då de aldrig hamnar i situationer
där de måste träffa kunderna fysiskt. De medverkande bankerna var överens om att regelverk driver
den digitala utvecklingen framåt men att det även finns både befintliga och nya regelverk som i vissa
fall begränsar bankernas digitala utveckling. Studiens kommande avsnitt berör vidare hur nya aktörer
kan ses som en drivkraft till bankernas förändring av affärsmodeller till följd av digitaliseringen.
6.2.5 Nya aktörer
En drivkraft som urskildes från samtliga banker var framträdandet av nya aktörer. Bankerna redogjorde
för att nya aktörer inneburit nya former av konkurrens men även samarbeten, vilket stod i enlighet med
Cuesta et al. (2015) och Nițescu (2016). Studien identifierade huvudsakligen tre olika typer av
konkurrens. Dessa är konkurrens från aktörer i andra branscher, konkurrens från nya aktörer inom
branschen samt konkurrens från befintliga aktörer, vilka breddat sina affärsmodeller. Detta stod i likhet
med flera forskare som hävdade att framträdandet av icke-traditionella bankaktörer som exempelvis
globala företag, fintechbolag och andra nystartade företag har ökat kraftigt (jmf. Anthemis Groups &
Claro Partners 2015; Cuesta et al. 2015; Krstić & Tešić 2016; Nițescu 2016; Nätti & Lähteenmäki
2016; Evry u.å.b).
Enligt Krstić och Tešić (2016) är det av betydelse att kartlägga indirekta konkurrenter, vilket också
samtliga banker poängterar. Bigtechbolag är ett exempel på en typ av aktör (Anthemis Groups & Claro
Partners 2015; Cuesta et al. 2015; Nițescu 2016) som enligt stor- och nischbankerna både utgörs av
direkt konkurrens i form av betallösningar men även indirekt konkurrens. Bigtechbolag utgör indirekt
konkurrens eftersom de driver digitaliseringen och sätter standarder för hur bankerna utformar sina
digitala användarupplevelser. En ny form av konkurrens från en befintlig aktör i banksektorn var
nischbankerna själva, vilka breddat sina affärsmodeller de tio senaste åren. Nischbankerna har vidgat
sitt utbud av finansiella tjänster och utgör därför en mer direkt konkurrens gentemot storbankerna.
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Tornjanski et al. (2015) hävdade att utvecklingen av tjänster ofta kräver en hög teknologisk expertis
som inte innehas internt i en organisation. Samarbeten möjliggör för banker att driva och utveckla en
förenad infrastruktur där nya tjänster och lösningar kan utvecklas (Cuesta et al. 2015; Tornjanski et al.
2015; Nițescu 2016). Detta stod i likhet med de medverkande bankerna som förklarade att utvecklandet
av digitala plattformar är en viktig förutsättning för att kunna koppla samman sin infrastruktur med
andra aktörers infrastruktur. Bankerna menade även på att partnerskap blivit viktigare för att integrera
resurser och kompetens som inte finns internt. SHB nämner dock inget om integrering av digitala
plattformar med andra aktörer. Genom partnerskap konstaterade bankerna att de bland annat kan
erbjuda kunderna mer heltäckande lösningar, vilket är ett sätt att skapa konkurrensfördelar (Nițescu
2016).
“Open banking” var ett återkommande ämne hos samtliga banker, vilket refererades till som
övergången från stängda till öppna affärsmodeller (Evry u.å.b). Marknaden har öppnats upp för aktörer
som tidigare inte hade möjlighet att konkurrera på finansmarknaden (Nițescu 2016), vilket de
medverkande bankerna menade har möjliggjort för nya typer av samarbeten. Både stor- och
nischbankerna uppvisade överlag ett öppet förhållningssätt gentemot att samarbeta med andra aktörer.
Nischbankerna var dock mer restriktiva gentemot samarbeten och valet av partnerskap, vilket
illustreras i tabell 2. Hur banksektorn har utvecklats i form av partnerskap och samarbeten analyserades
i avsnitt 6.1.2.2 Partnerskap och tas därför inte upp mer specifikt här. Sammanfattningsvis uppgav
samtliga banker att drivkrafterna har varit samma under de tio senaste åren men att förändringar skett
i allt snabbare takt de senaste åren. Nedan följer en sammanfattning över de identifierade drivkrafterna.

6.3 Sammanfattning analys
Nedanstående tabell 2 illustrerar drivkrafterna för ändring av bankernas affärsmodeller som
identifierats hos bankerna. Teknologin möjliggör för bankerna att reducera kostnader samt för att
omfördela sina resurser med avsikten att öka effektiviteten inom olika områden. Teknologiska
framsteg har även gjort det möjligt att hantera stora mängder kundinformation för att lära känna sina
kunder bättre, förutse beteenden och anpassa lösningar. Ytterligare identifierades drivkraften
företagsstrategier och imitation där likheter uppstår mellan bankerna på grund av institutionella hinder.
Inom drivkraften förändrade kundbeteenden tolkade studien att bankerna upplever att kundernas
behov, efterfrågan, krav och förväntningar förändrats. I analysen framkom även att både befintliga och
nya regelverk kunde identifieras som en drivkraft. Inom drivkraften nya aktörer framkom att
konkurrens och samarbeten har uppstått både inom och utom branschen.
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Tabell 2: Stor- och nischbankernas identifierade drivkrafter där ett litet kryss utgjorde en mindre betydelsefull drivkraft
(Egenkonstruerad tabell 2019).
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Det sista kapitlet inleds med en presentation av studiens slutsatser som härletts ur analysen, vidare
följs kapitlet av en sammanfattande diskussion. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt
forskning.

7. Slutsatser och sammanfattande diskussion
Kapitlet börjar med att presentera studiens slutsatser, vilka har för avsikt att besvara syftet och
frågeställningarna. Studien hade två huvudsakliga frågeställningar som kommer att besvaras var för
sig. Den första frågan berör hur bankernas affärsmodeller har förändrats och är uppdelad i tre olika
delar; (1) kundinteraktioner, (2) resurser och integration med externa partners samt (3)
intäktsströmmar och kostnadsstruktur. Tillsammans utgör delarna vad studien refererade till som en
affärsmodell. Den andra frågan analyserar centrala drivkrafter till förändring av bankernas
affärsmodeller till följd digitaliseringen. De två huvudsakliga frågeställningarna följer strukturen från
studiens teorikapitel, det vill säga (1) affärsmodeller och (2) drivkrafter. Fortsättningsvis följer en
sammanfattande diskussion där studiens resultat ställs i förhållande till den analysmodell som
presenterades i studiens teorikapitel. Diskussionen baseras främst på författarnas egna tankar och
reflektioner. Löpande i kapitlet framgår studiens kunskapsbidrag. Studien avslutas med förslag till
fortsatt forskning.

7.1 Slutsatser
Studien syftade till att beskriva och analysera svenska stor- och nischbankers syn på förhållandet
mellan digitaliseringen och affärsmodeller, vilket även innefattade att identifiera drivkrafter till
förändringar av bankernas affärsmodeller. Syftet kommer nu att besvaras med hjälp av studiens
frågeställningar som återfinns nedan, varje forskningsfråga behandlas var för sig.
Hur har digitaliseringen förändrat bankernas interaktion med kunderna i form av
segmentering, relationer och distributionskanaler?
Med utgångspunkt från studiens analys kunde konstateras att digitaliseringen bidragit till stora
förändringar i bankernas kundinteraktioner de tio senaste åren. Interaktionerna undersöktes i denna
studie genom bankernas kundsegment, kundrelationer och distributionskanaler. Analysen visade att
det förelåg både likheter och skillnader i stor- och nischbankernas förändrade kundinteraktioner.
Initialt kunde fastställas att nischbankernas kundsegment hade breddats och utökats medan
storbankernas indelning av segment inte påvisade några större förändringar. Fortsättningsvis framkom
dock att digitaliseringen hade möjliggjort för bankerna att optimera och finjustera arbetet kring sina
segment. Tidigare forskning betonade betydelsen av att positionera sig som en relationsbank, vilket
samtliga storbanker fortfarande värdesatte starkt. Studiens analys visade att kundrelationerna krävde
mindre mänsklig interaktion än för tio år sedan. Detta illustrerades både av stor- och nischbankerna
som tillämpade en omnikanalstrategi, vilket innebar att kunderna själva väljer hur de vill interagera
med sin bank. Generellt sett valde kunderna oftare att interagera med banken genom digitala kanaler
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som internet- och mobilapplikationer, vilket innefattade en högre grad av självbetjäning. Studiens
analys påvisade i enlighet med tidigare forskning att banktjänsternas omfattning vidgats. Bankerna
fungerade inte längre enbart som platser för försäljning av finansiella tjänster utan fokuserade på att
erbjuda kunderna mer heltäckande och branschöverskridande lösningar i sina digitala plattformar.
Hur har digitaliseringen förändrat bankernas resurser och integration med externa partners?
Studiens analys visade att samtliga banker hade ställts inför infrastrukturella förändringar i sina
affärsmodeller. Bankernas infrastruktur utgjordes i denna studie av nyckelresurser och externa
partnerskap. Vid analys av resurser framkom att bankerna hade ett förändrat behov av kompetens med
anledning av digitaliseringen, både i form av ny kompetens men även uppdatering av befintlig.
Tidigare forskning visade ett skifte i medarbetarnas roll från kassörskor till finansiella rådgivare med
specialiserade kunskaper. Studien visade dock att medarbetarnas roll återigen skiftat, dels till att
innefatta specialiserad kompetens inom IT och dels till att innefatta bredare kunskap inom mer
heltäckande områden. Bankerna var numera inte enbart rådgivare av finansiella tjänster utan såg till
kundens olika livscykler och behov, vilket även kunde inkludera branschöverskridande kompetenser.
Denna studie stärkte resultat från befintlig forskning då bankernas medarbetare fått ökad tillgång till
kundinformation men tillägger även att medarbetarna fått tillgång till digitala verktyg som analyserar
och tolkar stora mängder kunddata. Även bankernas integration med externa partners hade förändrats
i takt med digitaliseringen. Framträdande i analysen var att integration med externa partners både inom
och utom branschen hade ökat jämfört med för tio år sedan. Bankerna utvecklade digitala lösningar
gemensamt och ingick i partnerskap med nya typer av aktörer som erbjuder lösningar inom finansiell
teknologi. Integration med externa partners skedde i allt högre utsträckning genom API:er, vilket
innebar att banker och andra aktörer kan finnas i varandras gränssnitt. Nischbankerna uppvisade dock
ett mer restriktivt förhållningssätt till partnerskap i jämförelse med storbankerna.
Hur har digitaliseringen förändrat bankernas intäktsströmmar och kostnadsstruktur?
Med utgångspunkt från studiens analys kunde konstateras att det hade skett förändringar i bankernas
intäktsströmmar de tio senaste åren. Det var emellertid inte möjligt att dra några slutsatser kring om
digitaliseringen hade ökat eller minskat specifika intäktsströmmar hos bankerna. I detta avseende
stärkte denna studie tidigare forskning som konstaterade att digitalisering inte påverkar bankernas
intäkter i någon större utsträckning. Studiens resultat visade däremot på att digitaliseringen påverkat
på vilket sätt nischbankerna genererade intäkter. Nischbankerna hade breddat och utökat sina
intäktsströmmar då digitaliseringen gjorde det riskabelt att enbart förlita sig på courtageintäkter. Detta
kunde ses som en skillnad jämfört med storbankerna. Fortsättningsvis redogjorde tidigare forskning
för att introduktionen av internetbanker medförde svårigheter i att ta betalt för elektroniska tjänster
som kunderna kunde utföra själva. Resonemanget från tidigare forskning bekräftades även i denna
studie då storbankerna upplevde svårigheter i att ta betalt för digitala tjänster. Tidigare forskning
visade att internetkanaler i finansiella organisationer påverkades positivt i form av ökad effektivitet
och kostnadsreducering. Detta stod i enlighet med föreliggande studie då bankerna hade blivit mer
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kostnadseffektiva när fler kunder samlats i de digitala kanalerna. Digitaliseringen hade samtidigt
bidragit till att bankerna gjort stora investeringar relaterat till IT, vilket resulterade i höga kostnader.
Avslutningsvis drogs slutsatsen att digitaliseringen främst hade påverkat bankernas kostnadsstruktur
snarare än intäktsströmmar de tio senaste åren.
Vilka drivkrafter har varit centrala för ändring av bankernas affärsmodeller till följd av
digitaliseringen?
Från studiens analys drogs slutsatsen att det fanns både likheter och skillnader i hur digitaliseringen
hade förändrat svenska stor- och nischbankernas affärsmodeller de senaste tio åren. Studien kom dock
fram till att drivkrafterna för ändring av bankernas affärsmodeller var väldigt likartade oavsett om det
gällde stor- eller nischbankerna. Föreliggande studie stärkte tidigare forskning om drivkrafter men för
banker på den svenska marknaden, dessa utgjordes av teknologisk utveckling, förändrade
kundbeteenden, förändrade regelverk samt nya aktörer. Studien fann även stöd för drivkraften
företagsstrategier och imitation bland samtliga banker, vilket inte kunde urskiljas i tidigare forskning
om banker. Hos de svenska bankerna fanns en tendens att tillämpa olika strategier för imitation,
bankerna imiterade aktörer i branschen men även aktörer i andra branscher. Bankerna visade sig vara
beroende av institutioner som drev ett imitativt beteende inom branschen. Ett imitativt beteende drevs
även då kunderna förväntar sig att bankernas digitala lösningar ska vara överensstämmande med hur
aktörer i andra branscher utformar sina digitala lösningar. Sammanfattningsvis gav banksektorn
uttryck för att vara en förhållandevis förutsägbar bransch där det finns en medvetenhet om hur
konkurrenter positionerar sig.

7.2 Sammanfattande diskussion
Vid analys av det empiriska materialet framkom flera drivkrafter där samtliga banker särskilt betonade
att förändrade kundbeteenden har drivit deras verksamheter framåt. I vilken utsträckning kundernas
förändrade beteenden verkligen styr bankerna kan dock ifrågasättas. Den svenska banksektorn är en
speciell bransch som fortfarande kan uppfattas som reglerad där utveckling till stor del styrs av
gemensamma initiativ mellan olika institutioner. Det finns direktiv, riktlinjer och standarder som
implementerats på EU-nivå samt statliga myndigheter som kontrollerar att bankerna efterföljer
regelverk. I Sverige finns Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och Finansdepartementet,
vilka verkar gemensamt för att bankmarknaden ska vara finansiellt stabil. Det finns ett flertal initiativ
från olika institutioner att skapa lika möjligheter och öka transparensen mellan banker, där Basel II
och III med stor sannolikhet haft en inverkan. Vidare regleras bankerna även av Svenska
Bankföreningen där samtliga av studiens banker är medlemmar förutom Nordnet. Detta innebär att
förslag till förändring först diskuteras gemensamt mellan konkurrenter i branschen innan godkännande
och implementation kan ske i de olika bankerna. Bankernas koncernledning har också en avgörande
roll i beslutsfattande. Skulle en ny teknologisk lösning exempelvis visa sig vara alldeles för kostsam i
förhållande till de intäkter som kan genereras skulle ledningen antagligen inte godkänna detta trots
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kundernas efterfrågan. Kundernas preferenser och önskemål tas först i beaktande när en förändring väl
implementerats och integrerats i banken. Sammantaget tolkas detta som att digitaliseringen fortfarande
styrs och drivs av bankernas utbud snarare än kundernas efterfrågan samt att transparensen främst ökat
mellan bankerna och inte mellan bank och kund.
Under arbetets gång har studien även kommit till insikt om att drivkrafterna under vissa
omständigheter även kan ses som begränsningar eller utmaningar. Det finns aspekter inom den
teknologiska utvecklingen som gör att bankerna stöter på utmaningar i den digitala utvecklingen.
Branschen överlag tillåter inte att den teknologiska utvecklingen banar iväg för snabbt utan förändring
sker mer successivt och stabilt med hänsyn till säkerhetsaspekter. Även förändrade regelverk kan
begränsa bankernas digitalisering då det i vissa processer fortfarande måste hanteras manuellt. Vidare
kan även företagsstrategier och imitation ses som en begränsning då bankerna förhåller sig och
anpassar sig till digitala förhållanden snarare än att de själva utvecklar nya revolutionerande digitala
lösningar. Som tidigare nämnt, är banksektorn en speciell bransch där olika aktörer och konkurrenter
har en nära relation till varandra, vilket kan tolkas som att imitation sker redan innan implementeringen
av ny teknologi. Bankerna befinner sig därför på en liknande teknologisk nivå. Fortsättningsvis finns
det med stor sannolikhet kunder som inte förändrat sitt beteende mot det digitala. I och med att
bankerna ändå försöker utbilda och integrera dessa kunder kan det tolkas som att de driver på den
digitala utvecklingen oavsett kundernas beteenden. Studiens drivkrafter kan dock ändå bekräftas
eftersom den digitala utvecklingen faktiskt gått framåt och inte avstannat eller upphört.
Digitalisering är ett omfattande och komplext begrepp som innehåller många olika aspekter. För att
konkretisera och sätta begreppet i en kontext undersöktes därför de drivkrafter som funnits bakom
förändringarna i bankernas affärsmodeller till följd av digitaliseringen. Det skulle dock kunna finnas
andra drivkrafter till förändringarna av bankernas affärsmodeller som inte berördes av studien.
Makroekonomiska trender som inflation, konjunktursvängningar, finanskriser, arbetslöshet eller
ekonomisk tillväxt skulle exempelvis kunna haft en påverkan på bankernas digitalisering.
Drivkrafterna har emellertid endast baserats på bankernas perspektiv, vilket innebar att andra
perspektiv på drivkrafter uteslutits.
Studien utgick från bankernas syn och majoriteten av respondenterna adresserade specifika digitala
frågor i det dagliga arbetet. Överlag hade respondenterna en positiv inställning till digitaliseringen,
vilket skulle kunna ses som en bias för studien. Det kan finnas politiska åsikter om digitaliseringen
som skiljer sig åt beroende på vem som tillfrågas. Exempelvis skulle synen på digitaliseringen och
studiens resultat därför kunna variera om respondenter från fackföreningen hade inkluderats.
Digitaliseringen effektiviserar och automatiserar arbetsprocesser och skulle från fackföreningens
perspektiv kunna ses som negativt då bankerna reducerat sin personalstyrka. Hade koncernledning
eller andra anställda inkluderats i studien skulle drivkrafterna och förändringar i bankernas
affärsmodeller kunna upplevas på ett annorlunda sätt också.
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Studiens ramverk för affärsmodeller utgick från BMC, ett verktyg som skulle kunna kritiseras för att
vara för omfattande, inkluderande både skilda och överlappande aspekter. Denna problematik
återfanns även i denna studie då komponenterna inte alltid var ömsesidigt uteslutande. Till exempel
var det svårt att skilja kostnadsstruktur från nyckelresurser då finansiellt kapital ansågs vara en viktig
resurs men utgjorde även en kostsam investering i förhållande till digitaliseringen. De komponenter
som tillhörde samma del i BMC var ibland också svåra att skilja på. Detta var främst förekommande i
delen kundinteraktioner där kundrelationer och distributionskanaler stod i nära relation till varandra.
Då BMC är väldigt omfattande kan det även finnas svårigheter i att urskilja om en komponent varit
viktigare än en annan. Föreliggande studie har lagt lika mycket vikt vid de utvalda delarna i BMC,
vilket kan begränsa förståelsen för studiens resultat då bankerna i verkligheten sannolikt gör olika
prioriteringar i sina affärsmodeller. BMC var dock ett lämpligt val av ramverk då det gav ett
helhetsperspektiv över de viktigaste förändringarna inom varje komponent. Detta underlättade
förståelsen för de förändringarna som skett i bankernas affärsmodeller samt jämförandet av stor- och
nischbankerna. Föreliggande studie sammanställde ett flertal praktiska exempel och perspektiv på hur
bankernas affärsmodeller förändrats de tio senaste åren, vilket aktörer på den svenska marknaden kan
ta del av.
I analysen av bankernas affärsmodeller framgick att det skett stora förändringar i
distributionskanalerna. Samtliga banker tillämpade mer av en omnikanalstrategi där de menade att
kunderna ska kunna välja i vilken kanal de vill möta banken. Detta bör till viss del bemötas med ett
kritiskt förhållningssätt eftersom bankerna samtidigt ser digitaliseringen som ett sätt att bli mer
kostnadseffektiva. De mest kostsamma kanalerna för bankerna var kontoren och telefonbankerna.
Logiskt sett skulle detta innebära att bankerna istället vill samla kunderna i de digitala kanalerna då
det är de mest kostnadseffektiva alternativen. Bankerna har ökat utbudet av digitala kanaler, minskat
på antalet kontor samt utbildat kunder i det digitala, vilket skulle kunna tolkas som att kunderna ändå
drivs mot de digitala kanalerna. Det är även värt att nämna att bankerna fortfarande är väldigt beroende
av kontor och/eller telefonbank, vilket gör att de i dagsläget inte har möjlighet att samla alla kunder i
de digitala kanalerna. Den mänskliga interaktionen är närvarande hos både stor- och nischbankerna,
en viktig faktor som troligtvis inte kommer försvinna helt i framtiden heller.
Även om stora förändringar skett i bankernas affärsmodeller under de tio senaste åren återfanns även
komponenter i BMC som inte förändrats i samma utsträckning. Bankerna visade sig fortfarande ha en
förhållandevis traditionell syn på kundsegment där inga större förändringar hade skett i dagsläget.
Bankerna spekulerade snarare i tron på hur segmenten kommer att förändras i framtiden. Analysen
visade vidare på att det skett stora förändringar i komponenten partnerskap. Troligtvis kommer dock
ännu större förändringarna inom partnerskapen emellertid att utspela sig i ett senare skede. “Open
banking” och PSD2 har inte hunnit bidra till några omfattande förändringar men kan bli avgörande för
bankernas framtida positionering på marknaden. Detta kan också bestämma för vilka aktörer som blir
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samarbetspartners och vilka som blir direkta eller indirekta konkurrenter. Bankernas val av
positionering skulle även kunna innebära att större skillnader mellan bankerna uppenbarar sig i
fortsättningen, exempelvis i form av vilken roll bankerna väljer att ta i distributionskedjan.
Det hade inte heller skett några större förändringar i bankernas intäktsströmmar, vilket skulle kunna
innebära att bankerna är kvar i det traditionella sättet att generera intäkter. Detta skulle kunna tolkas
som att bankerna främst har haft ett fokus på att öka kostnadseffektivitet snarare än att använda
digitaliseringen för att generera nya intäkter. En ytterligare tolkning är att bankerna inte kommit
underfund med hur intäkter genereras då digitaliseringen bidragit med att kunderna själva kan utföra
bankärenden digitalt. Att hitta nya sätt att ta betalt för digitala tjänster kan ses som en kritisk aspekt
för bankerna i framtiden, vilket bankerna eventuellt skulle kunna hitta en gemensam lösning för.
Under studiens gång framkom det att stor- och nischbankerna hade olika utgångspunkter och
förutsättningar i digitaliseringen, vilket kan ses som både fördelar och nackdelar. Nischbankerna var
exempelvis väldigt kostnadseffektiva men begränsade i sina resurser jämfört med storbankerna som
hade stor tillgång till olika typer av resurser men hade svårare att vara kostnadseffektiva. Vid en första
anblick skulle kunna antas att det råder stora skillnader mellan bankerna i vad som driver deras digitala
utveckling samt hur de förändrat sina affärsmodeller, vilket inte stämde helt och hållet. Vissa skillnader
identifierades i utformningen av affärsmodellerna dock återfanns liknande mönster mellan bankerna.
Detta återspeglades både i de förändringar som skett i affärsmodellerna men även i drivkrafterna som
var nästintill snarlika mellan stor- och nischbankerna.
Avslutningsvis kan fastställas att samtliga drivkrafter har på ett eller annat sätt förändra de olika
delarna i bankernas affärsmodeller, vilket framgår i modell 3. Vid genomförandet av analysen
framgick att de olika drivkrafterna samspelar med varandra i stor utsträckning. Då bankerna anpassat
sig till de digitala förhållandena i sina affärsmodeller skapas en ny utgångspunkt. Detta resulterade i
att teknologisk utveckling, företagsstrategi och imitation, kundbeteenden, regelverk samt nya aktörer
återigen påverkar bankernas affärsmodeller. Digitaliseringen är därför en pågående trend som för
närvarande inte har något slut, vilket illustreras av kretsloppet i modell 3 nedan. Till följd av detta
måste bankerna kontinuerligt genomgå förändringar i sina affärsmodeller.
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Modell 3: Studiens analysmodell med de identifierade drivkrafterna och deras inverkan på bankernas affärsmodeller
(Egenkonstruerad modell 2019).

7.3 Förslag till fortsatt forskning
Föreliggande studie har undersökt förhållandet mellan drivkrafter, digitalisering och affärsmodeller
hos ett antal svenska banker ur ett kvalitativt perspektiv. Då denna studie avgränsades till bankernas
syn på det valda studieområdet vore det intressant att i framtida forskning undersöka hur kunderna
ställer sig till digitaliseringen av bankernas affärsmodeller. Detta skulle kunna uppnås genom att
jämföra olika kvalitetsindex. Respons på digitala förändringar kan då mätas och illustreras genom
kundnöjdheten vid exempelvis nedläggning av kontor, inträdet av nya aktörer och implementeringen
av nya digitala lösningar. På det viset kan även skillnader illustreras i hur kunderna upplever digitala
aspekter hos olika banker. Att jämföra banker och kunder skulle ge möjligheten att bidra till ett mer
jämbördigt perspektiv på digitaliseringen i branschen.
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Appendix
Appendix A: Utvalda delar och komponenter av Osterwalder och Pigneur´s (2010) “Business Model
Canvas” utgör studiens ramverk för affärsmodeller (Egenkonstruerad tabell 2019).

Appendix B: Procentuell fördelning av Nordea-koncernens totala intäkter 2009-2018 baserat på
bankens årsredovisningar (Egenkonstruerat diagram 2019).31

31

Vissa av Nordeas årsredovisningar innefattade Andel av intresseföretags och joint ventures resultat som en egen post
medan den i andra årsredovisningar var inkluderade i posten Övriga intäkter. Därför har Andel av intresseföretags och
joint ventures resultat i denna studie inkluderats i Övriga intäkter under samtliga år.

Appendix C: Procentuell fördelning av SHB-koncernens totala intäkter 2009-2018 baserat på
bankens årsredovisningar (Egenkonstruerat diagram 2019).

Appendix D: Procentuell fördelning av SEB-koncernens totala intäkter 2009-2018 baserat på
bankens årsredovisningar (Egenkonstruerat diagram 2019).32

32

Vissa år har SEB redovisat Livförsäkringsinäkter, netto som en egen post i nettointäkterna och under andra år är
intäkten inbakad i posten Provisionsnetto. För att få en enklare jämförelse av fördelningen av intäkter mellan de olika
åren samt mellan de olika bankerna har Livförsäkringsintäkter, netto inkluderats i Provisionsnettot under samtliga år.

Appendix E: Procentuell fördelning av Swedbank-koncernens totala intäkter 2009-2018 baserat på
bankens redovisningar (Egenkonstruerat diagram 2019).33

Appendix F: Procentuell fördelning av Avanza-koncernens totala intäkter 2009-2018 baserat på
bankens årsredovisningar (Egenkonstruerat diagram 2019).

33

Vissa av Swedbanks årsredovisningar innefattade Andel av intresseföretags resultat som en egen post medan den i
andra årsredovisningar var inkluderade i posten Övriga intäkter. Därför har Andel av intresseföretags resultat i denna
studie inkluderats i Övriga intäkter under samtliga år.

Appendix G: Procentuell fördelning av Nordnet-koncernens totala intäkter 2009-2018 baserat på
bankens årsredovisningar (Egenkonstruerat diagram 2019).34

34

År 2009 fanns posten Effekt av negativ goodwill inräknad i Nordnets intäktsströmmar dock valdes posten att uteslutas i
studien. Detta med anledning av att det under de tio senaste åren var en engångspost som inte heller är jämförbar med
något av de andra bankernas intäktsströmmar.

Appendix H: Förändringar i provisionsintäkter hos koncernen i Nordea baserat på bankens
årsredovisningar mellan 2009-2018 (Egenkonstruerat diagram 2019).

Appendix I: Förändringar i provisionsintäkter hos koncernen i SHB baserat på bankens
årsredovisningar mellan 2009-2018 (Egenkonstruerat diagram 2019).

Appendix J: Förändringar i provisionsintäkter hos koncernen i SEB baserat på bankens
årsredovisningar mellan 2009-2018 (Egenkonstruerat diagram 2019).

Appendix K: Förändringar i provisionsintäkter hos koncernen i Swedbank baserat på bankens
årsredovisningar mellan 2009-2018 (Egenkonstruerat diagram 2019).

Appendix L: Intervjuguide storbanker.

Bilaga M: Intervjuguide nischbanker.

