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Sammanfattning 
 
 
Examensarbetets titel:  Storbankers val av marknadsstrategi. 

“En fallstudie mellan Swedbank och Handelsbankens val av 
marknadsföringsstrategi”. 
 

Författare:   Emma Styffe och Marina Jansson.  
 
Handledare:   Erik Borg. 
 
Examinator:   Lars Vigerland. 
 
Nyckelord: Bank, marknadsföringsstrategi, marknadsföring, 

Handelsbanken, Swedbank, uppfattning, mål, WOM, AIDA.  
 
Syfte: Redogöra för eventuellt användbara teorier då vi undersöker 

varför Handelsbanken samt Swedbank har valt att 
marknadsföra sig som de gör. 

 
Metod: För att uppnå vårt syfte har vi valt att ha en kvalitativ 

utgångspunkt i vår uppsats. Primärdata har samlats in genom 
personliga intervjuer med anställda på både handelsbanken 
samt Swedbank. Sekundärdata har samlats in från litteraturer 
och vetenskapliga artiklar. 

 
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen har byggts upp kring relevanta 

teorier och modeller som har anknytning till profilering av 
marknadsföringsstrategier.  

 
Empiri: Primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med 

kontorschefer på handelsbanken och ansvarig personal för 
marknadsföringsavdelningen i Swedbank, alla intervjuer har 
genomförts i Stockholm.    

 
Resultat:  Det resultat som har nåtts efter att uppsatsen har avslutats är att 

Handelsbanken marknadsför sig lokalt samt att Swedbank 
marknadsför sig genom stora kommunikationskanaler för att nå 
ut till alla konsumenter.  
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Abstract 
 
 
Title: The leading banks choice of marketing strategy.  

”A case study of Swedbank and Handelsbanken choice of 
marketing strategies”. 
 

Authors: Emma Styffe and Marina Jansson. 
 
Advisors: Erik Borg. 
 
Examinator: Lars Vigerland. 
 
Key words: Bank, marketing strategies, marketing, Handelsbanken, 

Swedbank, apprehension, goal, WOM, AIDA.  
 
Purpose: To declare eventually useful theories when we investigate why 

Handelsbanken and Swedbank have chosen this way in 
marketing.  

 
Methodology: To achieve our purpose we have used a qualative 

methodological approach. Primary data has been collected 
trough personal interviews with employees from both 
Handelsbanken and Swedbank. Secondary data that has been 
collected is from literature and articles. 

 
Theoretical perspective: The theoretical perspectives have been structured around 

theories and models with relevance to profiling marketing 
strategies.  

 
Empirical: Primary data has been collected from interviews with office 

managers from Handelsbanken and employees from 
Swedbanks Strategic Marketing and Branding department. All 
interviews have been operated in Stockholm.  

 
Conclusions: The result that has been reached and presented is that 

Handelsbanken is using local marketing and Swedbank is 
marketing trough big communication channels so that they can 
reach so many consumers as possible.  
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________________ 

 

I det här inledande avsnittet kommer vi att beskriva vår bakgrund och göra alla läsare bekanta med vad 

den här uppsatsen kommer att omfatta. Studien kommer handla om hur bankerna marknadsför sig på 

den Svenska marknaden och varför de har valt att marknadsföra sig på det sättet. Inledningsvis i 

bakgrunden kommer vi kortfattat presentera marknaden och varför vi anser att det är ett intressant 

område att undersöka närmare. Därefter presenteras den problematik som vi bygger den här studien 

kring vilket senare kommer att leda till vårt syfte.  

___________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Den finansiella sektorn är av stor betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd, där banker och andra 

finansiella företag som till exempel försäkringsbolag och värdepappersföretag är verksamma. De utgör 

en viktig del i vår infrastruktur och utan den här sektorn skulle välståndet i landet vara mycket lägre. 

Detta kan till exempel ge sig i uttryck i produktion och sysselsättning då de står för pålitliga och 

effektiva system för sparande, finansiering, betalnings- och riskhantering.  

Det här är en av landets viktigaste tillväxtbranscher och står för cirka fyra procent av landets samlade 

produktion, BNP1.  

 

Bankerna har flera uppgifter där de mest centrala är att ta emot sparande, förmedla betalningar, erbjuda 

lån och hantera olika sorters risker.  

Universalbanker är ett samlingsnamn på de banker som utgör den större delen på den finansiella 

marknaden samt att de erbjuder konsumenter alla typer av finansiella tjänster. De fyra storbankerna är 

de som är mest synliga bland universalbankerna är SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank. 

Tillsammans har de här bankerna en stark placering på den Svenska bankmarknaden.  

Dock varierar marknadsandelarna beroende på delmarknaderna. På inlåningsmarknaden har till exempel 

universalbankerna cirka 70 procent av marknadsandelarna men på andra delmarknader brukar 

marknadsandelarna vara betydligt lägre. Det finns många skillnader mellan storbankerna. Till exempel 

är det stora skillnader i vilken typ av kunder, prissättning av tjänster samt distributionssätt som bankerna 

har och använder sig av. Universalbankerna bör inte benämnas som en enhetlig grupp då de fortfarande 

konkurrerar med varandra samt med alla andra banker som finns på marknaden.  

                                                
1 http://www.swedishbankers.se 
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De senaste åren har allt fler nischbanker samt utländska bankfilialer börjat ta allt fler marknadsandelar. I 

mitten av 1990-talet började Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank samt Ikanobanken att etablera sig 

som telefon- och internetbanker. ICA Banken etablerades i början av 2000-talet. De här bankerna har 

allteftersom utökat sitt tjänsteutbud men har fortfarande privatkundsmarknaden som inriktning. Andra 

banker som har tillkommit är bland annat Avanza och Nordnet, dock är dessa banker främst inriktade på 

värdepappershandel samt förvaltning2.  

 

Allt fler utländska banker har börjat vara verksamma i Sverige, en av dem är Danske Bank. Dessa 

banker kan ha många marknadsandelar i vissa segment, till exempel inom investment banking.  

På den Svenska marknaden finns det ett stort antal fristående Sparbanker och de är verksamma på de 

lokala eller regionala marknaderna. Dessa är relativt små och många av dem har ett omfattande 

samarbete med Swedbank. Det är ett tekniskt samarbete som innebär ett gemensamt utbud av produkter 

och tjänster. Totalt sätt har de enbart en marknadsandel på 10 procent men på en lokal marknad kan 

deras andel vara mycket större. De senaste åren har antalet Sparbanker minskat, vilket mest har berott på 

att små verksamheter har gått ihop3.   

 

Val av bank kan ha många olika konsekvenser. Vissa banker tar inte ut avgifter för att ta ut kontanter 

eller för kortbetalningar etc. Detta gör att det blir allt viktigare att göra strategiska val, vilket bankval 

kan vara en av dem. Idag är det väldigt lätt att söka information om allt och även medier uppmuntrar 

alla i samhället att vara mer uppmärksamma och selektiva på de här marknaderna4.  

 

1.2 Problembakgrund 

Stora marknadsförändringar inom finanssektorn skapar idag ett starkt förändringstryck. Företag utökar 

sin verksamhet samtidigt som nya etablerar sig. En förändring av stor vikt har varit branschglidningen 

mellan bank- och försäkringsverksamhet, då många stora banker har börjat med verksamhet inom 

livsförsäkringsområdet och försäkringsbolag har skapat egna banker5.  

Detta gör att bankerna idag måste satsa allt mer på att marknadsföra sig och differentiera sig, för att 

locka nya kunder och för att behålla de redan existerande kunderna. 

 

                                                
2 http://www.swedishbankers.se 
3 http://www.swedishbankers.se 
4 Berg, Lisbet. Loyalty, naivety and powerlessness among Norwegian retail bank customers. 
5 http://www.swedishbankers.se 
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Jones och Sasser har visat att relationen mellan tillfredsställelse och lojalitet varken är endimensionell 

eller enkel då en hög grad av tillfredsställelse ibland kan gå hand i hand med en ökning av 

kundförluster. Inom banksektorn är inte anledningarna till att det här sker jämt så uppenbara6.  

De senaste tio åren har allt fler nischbanker samt utländska bankfilialer börjat ta allt fler 

marknadsandelar vilket gör att bankerna bör utveckla och underhålla strategier för att behålla sin 

position på den alltmer konkurrerande marknaden7. Det här är viktigt för bankerna för att de ska kunna 

locka nya konsumenter samt behålla befintliga kunder.   

 

Bankkontoren har börjat få allt mindre betydelse för konsumenterna när det kommer till att utföra 

regelbundna banktjänster då deras kontakt med bankerna istället sker genom internet och mobiltelefon. 

Det utvecklas ständigt nya sätt att utföra banktjänster, till exempel sker kreditansökan i handeln, vi 

betalar genom e-faktura och så vidare. Nya distributionssätt har skapat möjligheter till en utveckling av 

nya tjänster samtidigt som de befintliga förändras. Ny teknik har även gjort det möjligt för en etablering 

av nya banker vilket har skapat ett hårdare konkurrenstryck på marknaden.  Många banker använder sig 

även av samarbeten med dagligvarubutiker och bensinstationer där de säljer sina tjänster. Den ökade 

användningen av banktjänster via internet gör även att kontorens syfte har ändrats och blivit mer inriktat 

på arbete med rådgivning och försäljning av bankernas egna produkter och tjänster8. 

Då det har kommit in många nya aktörer på marknaden så står de etablerade bankerna inför val om hur 

de ska locka kunder genom marknadsföring och differentiering. Många banker väljer att ha direkt 

marknadsföring för att nå så många nya konsumenter som möjligt. Det finns även några banker som 

satsar mer på relationsmarknadsföring. Detta är mer för att behålla kunderna, få kundernas familjer att 

välja banken samt att öka kundnöjdheten. 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån vår bakgrund och problembakgrund har vi kommit fram till att konsumenterna har stora 

valmöjligheter inom banksektorn och det blir allt svårare för konsumenterna att hitta det de söker då 

marknaden ständigt expanderar. Många val handlar ofta om vilken bank, tjänster och produkter med 

mera som konsumenterna ska välja utifrån det som de efterfrågar. Detta gör att bankerna har börjat 

marknadsföra sig alltmer för att kunna visa vad de inriktar sig på och för att differentiera sig från 

                                                
6 Kaur, Gurjeet; Sharma, R.D.; Mahajan, Neha. Exploring customer switching intentions through relationship marketing 
paradigm. 
7http://www.swedishbankers.se 
8 http://www.swedishbankers.se 
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konkurrenter. Detta har blivit allt viktigare då marknaden har expanderat de senaste åren genom att nya 

aktörer har tagit sig in på marknaden samt att nya tekniker har börjat ta mer plats.  

Vi finner det intressant att inrikta oss på två storbanker på den Svenska marknaden och att undersöka 

dessa, för att senare kunna förklara varför de har valt eller väljer att marknadsföra sig till konsumenterna 

på det sättet som de gör idag.    

De två bankerna som vi har valt att undersöka närmare är Handelsbanken och Swedbank. Detta på grund 

av att de båda bankerna är väletablerade samt att det finns mycket information att hämta.  

 

1.4 Problemställning 

 

● Hur väljer Swedbank samt Handelsbanken hur de ska synas och uppfattas offentligt? 

● Varför har Handelsbanken samt Swedbank valt att marknadsföra sig på det sättet de gör? 

● Hur skiljer sig Swedbanks marknadsföringsmetod jämfört med Handelsbankens? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse i varför bankerna har valt den 

marknadsföringsstrategi som de idag använder sig av.  

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss genom att titta på endast två stycken svenska banker, Handelsbanken samt 

Swedbank. Detta för att studien ska kunna bidra med en djupare kunskap och förståelse inom ämnet vi 

valt. Vi valde dessa två banker då de är två av Sveriges största banker, så kallade universalbanker, och 

då de erbjuder många olika tjänster och produkter.  

Vi valde även dessa två banker då de skiljer sig mycket åt i sin marknadsföring. Enligt våra 

observationer så syns Swedbank väldigt mycket utåt då de använder sig av många olika 

marknadsföringsformer som till exempel TV-reklam, tidningsannonser, med mera. Samtidigt som 

Handelsbanken inte alls syns lika mycket utåt, då de använder sig av en diskretare 

marknadsföringsform. Detta tycker vi är intressant att undersöka och jämföra, för att få en djupare 

förståelse till varför de har valt den marknadsföringsmetoden som de har gjort.  

Detta kommer vi att genomföra genom att ta personlig kontakt med respektive bank och fråga efter 

möjlighet till personliga intervjuer, för att kunna få så hög validitet samt reliabilitet på vår empiri som 

möjligt. Vi kommer endast att ta kontakt med dessa två banker inom Stockholmsregionen och vid möten 

ska vi även begränsa oss till inom det området, detta på grund av att vi befinner oss i det här området. 
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1.7 Disposition 
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2. Metod 

___________________________________________________________________________________ 

 

I det här kapitlet kommer vi förklara hur vi kommer att gå till väga med att inhämta information om 

verkligheten samt vilken typ av information vi kommer att söka efter. Detta för att kunna ge en 

förståelse av hur informationen kan analyseras och vilken betydelse den har. Utifrån vår 

problemformulering har vi gjort en metodmodell som visar hur vi ska gå till väga med vårt arbete samt 

hur vi ska besvara vårt syfte med uppsatsen. Vår metodmodell hjälper till att beskriva hur 

problemfrågorna besvaras i vår undersökning.  

___________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Val av metod 

2.1.1 Urval  

Vi har valt att fokusera på två av Sveriges största banker, Handelsbanken och Swedbank. Detta då de 

båda är ordentligt etablerade på marknaden och båda bankerna har en utvecklad företagsfilosofi som de 

arbetar efter. Det finns även mycket information om dessa två banker vilket underlättar arbetet av 

informationsinsamlingen. Enligt våra egna observationer har vi uppmärksammat att Swedbank och 

Handelsbanken skiljer sig mycket åt i valet av marknadsföringsmetoder, vilket gör det intressant att 

analysera detta och anledningen till deras marknadsföringsval. 

 

2.1.2 Fallstudie 

En fallstudie är en grundläggande och djupgående analys av en eller flera (få) organisationer9.  

Termen “fall” är oftast förknippat med antingen en plats eller organisation när det kommer till 

fallstudier. Oftast förknippas fallstudier med kvalitativ forskning då de flesta som väljer den här typen 

av metod genomför det genom deltagande observation eller ostrukturerade intervjuer10. Detta görs då 

forskaren många gånger tycker att dessa metoder är väldigt bra för att kunna genomföra en intensiv och 

detaljerad analys av ett fall. Det som är speciellt med en fallstudie jämfört med andra tillvägagångssätt 

är att personen som utför analysen oftast är intresserad av att belysa unika drag för ett specifikt fall, 

detta brukar kallas för ett ideografiskt synsätt11.  

 

                                                
9 http://www.ne.se/fallstudie 
10 Bryman, A. Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1 uppl. Koroton Ljubljana: Liber. 
11 Bryman, A. Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1 uppl. Koroton Ljubljana: Liber.  
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Vi har valt att göra en fallstudie av Swedbank samt Handelsbanken då vi ville få en djupare förståelse av 

marknadsföringsvalet hos båda organisationerna. Detta betyder att vår fallstudie kommer att innehålla 

två fall. Avsikten med detta kommer då att vara att få fram det speciella hos varje fall för att senare 

kunna jämföra dem mot varandra. Genom en sådan här jämförelse går det att upptäcka det unika hos de 

båda fallen samtidigt som det hjälper till att urskilja deras likheter samt olikheter12.  

Då det är svårt att få en generalisering utifrån en undersökning av så få organisationer så har vi istället 

fokuserat på att försöka uppnå en viss teoretiskgeneraliserbarhet. Detta för att i framtiden kunna 

underlätta att testa denna generalisering på andra organisationer inom den finansiella sektorn.  

 

2.1.3 Empirisk information 

Vi kommer att ta kontakt med relevanta personer från både Handelsbanken och Swedbank för att få 

möjlighet till personliga och djupgående intervjuer. Detta för att få väsentlig information om 

marknadsföringsstrategier från båda bankerna. Dessa intervjuer har vi valt att göra med strukturerade 

och semistrukturerade intervjufrågor.  

Strukturerade intervjuer innebär att vi har bestämt vilka frågor och i vilken ordningsföljd vi ska ställa 

dem under vår intervju. Detta kan liknas med en kvantitativ intervju, dock är frågorna öppna vilket 

betyder att det inte finns några färdigformulerade svar utan att respondenten svarar med sina egna ord13.  

Detta för att de intervjuade personerna ska svara och associera tämligen fritt och att vi inte ska ställa för 

ledande frågor.  

Semistrukturerade intervjufrågor innebär att frågor ställs för att täcka vårt specifika tema och för att få 

svar på specifika frågor14. Detta för att inte riskera att några av våra frågor för uppsatsen förblir 

utelämnade. 

Då Handelsbanken arbetar decentraliserat, samt att det är kontoren som har kontakten med kunderna, 

har vi valt att kontakta flera olika bankkontor för att ta del av deras marknadsföringsmetoder och få en 

djupare förståelse av deras synsätt.  

Swedbank använder sig mycket av utåtriktad marknadsföring och genom kontakter har vi fått uppgifter 

till Swedbanks Head of Group Brand communication för att kunna få vidare vägledning med vilka vi 

ska prata med.  

 

 
                                                
12 Johannessen, A. Tufte, P. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Malmö: Liber AB Malmö. 
13 Johannessen, A. Tufte, P. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Malmö: Liber AB Malmö. 
14 Bryman, A. Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1 uppl. Koroton Ljubljana: Liber. 
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2.1.4 Respondenter 

Vid intervjutillfällena kommer vi möta Anders Ragvald och Stina Falklind-Gross, Head of Group Brand 

communication Strategic Marketing and Branding, på Swedbank. Vi kommer även intervjua Jan 

Larsson, kontorschef på Handelsbanken Hornsberg samt Maria Sjöstedt, kontorschef på Handelsbanken 

Högdalen. 

 

Anders Ragvald, Head of Group Brand communication på Strategic marketing and 

brandingavdelningen, har arbetat många år på Swedbank och har varit med under Swedbanks många 

skeden, så som övergången från FöreningsSparbanken till dagens Swedbank.  

 

Stina Falklind-Gross, jobbar även hon på Strategic marketing and brandingavdelning. Stina arbetade 

tidigare på en reklamfirma som hjälpe Swedbank med deras reklam. Hon blev nyligen anställd av 

Swedbank. Intervjuerna med Anders Ragvald och Stina Falklind-Gross kommer hållas på Swedbanks 

huvudkontor på Brunkebergstorg i Stockholm. 

 

Jan Larsson, arbetar som kontorschef på Handelsbankskontoret i Hornsberg. Hornsbergskontoret är ett 

relativt nyöppnat kontor då Hornsberg är en stadsdel under uppbyggnad. Kontoret har nio anställda.  

 

Maria Sjöstedt, kontorschef på Handelsbankskontoret i Högdalen sedan tre år tillbaka. Innan dess 

arbetade hon som ställföreträdande chef i Haninge och hon har därför stor erfarenhet av Handelsbanken. 

Kontoret har åtta anställda.  

 

2.1.5 Validitet  

Validitet ställer sig frågan om de mått man använt för att mäta begreppet verkligen mäter det begreppet, 

alltså om de slutsatser som kan dras har ett samband eller inte. Vi kommer att använda oss av intervjuer 

där vi ska intervjua olika relevanta personer från olika bankkontor. Detta för att få rätt källor och därför 

kunna få ett rättvist resultat. Validitet kan också bedömas genom att resonera kring eventuella störande 

faktorer15. 

Intern validitet uppstår när uppsatsens samband och slutsats är korrekt. För att inte felaktiga slutsatser 

ska dras så är det viktigt att reflektera och diskutera över olika faktorer.  

                                                
15 Denscombe. 2000. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentitteratur. 
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Extern validitet innebär att studien kan generaliseras analytiskt vilket innebär att teorier kan tillämpas på 

andra liknande organisationer och/eller problem. Ett problem med fallstudier är hur resultat kan 

generaliseras utöver den aktuella fallstudien16.  

 

2.1.6 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur en slutsats från en undersökning blir likadan om undersökningen skulle 

genomföras igen eller om det har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.17  

Vi använder oss av intervjuer i denna uppsats. Detta kan påverka reliabiliteten negativt då personen som 

intervjuas kan ha påverkats av olika faktorer både innan och under intervjutillfället. 

 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata är data som samlas in från primärkällan, den ursprungliga källan18. Fördelarna med 

primärdata är att man får information direkt från informatören och vid intervjuer kan följefrågor ställas.  

 

I denna uppsats utgörs primärdatan i form av intervjuer med relevanta personer inom ämnet. Dessa 

intervjuer är strukturerade och semistrukturerade, som beskrivet ovan, vilket innebär att det finns 

färdigutvecklade frågor som ställs direkt till informatören. Dock är svarsalternativen öppna och 

respondenten kan därför utveckla sina svar och inte bli påverkade av bestämda svarsalternativ.  

En nackdel med primärdata är att det tar tid. 

 

2.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som finns samlade och sammanställda, exempelvis statistik19.  

Fördelen med sekundärdata är att det sparar tid och kan vara bra att använda för att jämföra med. Den 

sekundärdata som används i denna uppsats är tidigare vetenskapliga artiklar. 

 

 

 

 

 

                                                
16 Yin, R. K. 2007. Fallstudier: design och genomförande, Korotan Ljubljana: Liber 
17 Johannessen. Tufte. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB Malmö. 
18 Lekvall. Wahlbin. 2001. Information för marknadsföringsbeslut, 4:e uppl. Göteborg: IHM Publishing. 
19 Lekvall. Wahlbin. 2001. Information för marknadsföringsbeslut, 4:e uppl. Göteborg: IHM Publishing. 
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3. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________________ 

 

I det här kapitlet kommer vi att först visa flera olika modeller och teorier som visar hur företag kan 

tänka samt marknadsföra sig mot konsumenter. Detta för att få en djupare kunskap och förståelse varför 

företagen väljer den marknadsföringsstrategi som de gör idag på marknaden. Vi kommer i det här 

kapitlet också att diskutera hur vi kommer att tillämpa de här teorierna på vår empiri. 

___________________________________________________________________________________ 

    
3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Artikel 1 

Balancing transaction and relationship marketing in retail banking 

By: David Carson, Audrey Gilmore och Susan Walsh, Journal of Marketing Management, 2004, 20, 

431-455. 
 

Sambandet mellan denna uppsats och vår undersökning är att de båda handlar om hur marknadsföring 

kan/bör gå till inom den finansiella sektorn. 

Utifrån denna artikel har denna modell, och syfte med denna modell, kommit fram till hur man ska 

fördela och balansera investeringarna i de olika marknadsföringsaktiviteterna. 

 

Denna forskning visade att resursinvesteringar i marknadsföringsaktiviteter i praktiken var obalanserad.  

Forskningen har försökt att få ihop de olika perspektiven och koncepten som stödjer transaktion och 

relationsmarknadsföring. Detta för att skapa en begreppsram för simultan leverans av transaktion och 

relationsmarknadsföringsaktiviteter . 

Den här modellen illustrerar att när bankerna försöker att leverera både transaktion och 

relationsmarknadsföringsaktiviteter så måste man betona styrning och resursinvesteringar och fokusera 

på just detta. 
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Bild 3.1.1 Balancing transaction and relationship marketing in retail banking 
Källa: D. Carson, A. Gilmore och S. Walsh, Journal of Marketing Management, 2004, s.435. 

 

Managing Supply and Demand 

På grund av ökad konkurrens, bankernas minskade lönsamhet i traditionella områden hos banken, höga 

kostnadsstrukturer och att det faktiskt finns befintliga kunder som inte längre är lönsamma (exempelvis 

kunder som använder kontot endast som lönekonto), måste bankerna fokusera mer på hanteringen av 

utbud och efterfråga.  

För att uppfylla effektiv tillgångsdrift, bör organisationer koncentrera sig på produktlönsamhet och/eller 

fokusera mer på den individuella kunden.  

Figur 1 skildrar hur tillgång och efterfrågedrift effektivt kan utveckla bankens fokus på individuella 

produkter och kunder och se vilken kärnprodukt och/eller kund som banken ska satsa på för att öka 

lönsamheten.  

 

Controlling Quality and Productivity 

Det här är en primärfunktion av tillgång och efterfrågedrift. Genom att fokusera på dessa aspekter så kan 

banken använda ett brett utbud av marknadsföringsaktiviteter som inkluderar produkt, distribution, pris, 

masskommunikation, försäljning, kampanj, publicitet, personalkommunikation, psykiska bevis, process 

och människoaspekt. 

Genom att tävla mot leverantörer som har lägre kostnader och olika typer av kostnadsstrukturer så har 

produktivitet blivit mycket viktigt för dagens banker. 
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Med hjälp av att kontrollera produktiviteten så kan företagen fokusera på produkternas produktivitet 

och/eller individuella kundproduktivitet (som nämns ovan), där förbättringar i servicekvalitén är sedd 

som en investering och inte som en kostnad. 

 

Managing Customer's Interactions with a Retail Bank 

Med ökad dynamik i den finansiella servicesektorn, har bankerna blivit påtvingade att utvärdera sättet 

som de levererar produkterna och miljön med mötet och interaktionerna de har med kunderna. 

Mycket av forskningen av serviceorganisationen och kunderna har gjorts på direkt kundbemötande. 

Banker ska således hantera kundernas interaktioner men ska också fokusera på indirekta interaktioner 

med kunderna (där kunder fungerar som en av bankernas produkt där de kan mätas med konkreta mått) 

och/eller direkta interaktioner (där kunderna integrerar direkt med de anställda i banken). 

 

Managing Customer's Expectations 

Med ökad konkurrens, teknologiskt avancemang och förändringar i segmentet så måste de som arbetar 

inom de finansiella tjänsterna bli duktiga på att arbeta med kundernas förväntningar. Kundernas 

förväntningar består av instrumentala och psykologiska förväntningar som överensstämmer med 

tekniska och funktionella perspektiv om tillhandahållandet av tjänster20. Detta är något som Grönroos 

tar upp i sin artikel “A Service Quality Model and it's Marketing 

Implications”. Här diskuterar Grönroos att det är viktigt att företaget är medvetna om hur kunderna 

upplever produkten/tjänsten. 

Tekniska aspekter kan mötas genom att leverera de konkreta delarna av tjänsterna medan de funktionella 

aspekterna eller psykologiska dimensionerna mer avses av leverans av de immateriella dimensionerna21. 

Bankerna kan fokusera på de tekniska aspekterna och kundernas instrumentala förväntningar som 

tillhandahålls av de konkreta dimensionera av produkten och/eller de funktionella aspekterna. Dessa 

uppfylls genom att leverera mer immateriella dimensioner av produkten/tjänsten. 

 

3.1.2 Artikel 2 

An integrated framework to improve quality and competitive positioning within the financial services 

context 

By: George N. Paltayian, Andreas C. Georgiou, Katerina D. Gotzamani, Andreas I. Andronikidis, 

International Journal of Bank Marketing Volume: 30 Issue: 7 2012 

                                                
20 Gronroos, C. A Service Quality Model and it's Marketing Implications. 
21  Gilmore, A. Marketing Activity in the Northern European Ferry Industry: An Overview of On-board activity. 
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Den här artikeln valde vi att lyfta fram då vi tycker att den är relevant till vårt syfte med denna studie. 

Den behandlar och visar vilka faktorer som styr en konsument vid val av bank och dess slutsatser kan vi 

då analysera och jämföra med vår analys om Handelsbanken och Swedbank, för att se vad respektive 

bank väljer för faktorer att fokusera på vid val av marknadsföringsstrategi.   

 

I undersökningen analyserade de hur konsumenter väljer den bank som de gör och vilka faktorer som 

väger tyngst vid val av bank. Detta genomförde de genom att göra en fältstudie på den grekiska 

marknaden och dess konsumenter. De riktade undersökningen mot specifika marknadssegment där det 

bland annat var konsumenter som utgjorde varje segment genom att de hade huslån, kreditkort med 

mera. Genom undersökningen kom de fram till att det finns sex nyckel faktorer som påverkar val av en 

bank. Dessa var effektiv service, innovativa produkter, prissättning, arbetstider, nätverk och plats. Dessa 

faktorer använde senare forskaren sig av för att genom House Of Quality (HOQ) och Analytic Hierarchy 

Process (AHP) metod identifiera vilken faktor som var absolut viktigast för konsumenten.  

En konkurrenskraftig uppskattning gjordes på en bank i undersökningen och dess nuvarande position på 

marknaden. Detta för att forma mål som handlade om bankens framtida position på marknaden. Dessa 

mål tillsammans med mätningarna på de nyckelfaktorerna som påverkar en konsument, kom de fram till 

en slutgiltig faktor som var den viktigaste för just den banken. Slutsatsen var att prissättning var den 

viktigaste faktorn som banken skulle fokusera på för att tillfredsställa konsumenternas behov och 

därefter effektiv service och plats.  

Den här analysen gjordes på en mellanstor finansorganisation och därför kan det vara bra att vidare 

undersöka fler företag för att kunna göra en jämförande analys för att se om resultaten skiljer sig om 

andra modeller och kriterier används22. 

 

3.1.3 Artikel 3  

Generic technology-based service quality dimensions in banking: Impact on customer satisfaction and 

loyalty. 

By: Shirshendu Ganguli, Sanjit Kumar Roy. International Journal of Bank Marketing Volume: 29 Issue: 

2 2011. 
 

                                                
22 George N. Paltayian, Andreas C. Georgiou, Katerina D. Gotzamani, Andreas I. Andronikidis. “An integrated framework to 
improve quality and competitive positioning within the financial services context”. 
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Den här artikeln valde vi att lyfta fram då den tar upp vad som är viktigt för en konsument när det gäller 

hur de teknologiska tjänsterna hos en bank bör vara uppbyggda. Detta är viktig kunskap då banker bör 

anpassa sina tjänster efter dessa kriterier och då en banks marknadsföring även kan ske genom dessa 

kanaler.  

 

Den här studien ger insikter i konsumtionsprocessen för bankkonsumenter och dagens förändringar 

inom bankservice som baseras på teknologi då dess framförande och användbarhet är en tillgång för 

konkurrensdifferentation. Dimensionerna som den här studien identifierar är ”teknologisk säkerhet och 

kvalitativ information”, ”teknologisk fördel”, ”teknisk användbarhet dess lätthet och tillförlitlighet” och 

”konsumentservice”. De här dimensionerna kan fungera som vägledning för chefer av banktjänster då 

det kan hjälpa dem att förstå hur konsumenten tänker när de utvärderar service processen av en banks 

nuvarande teknologi.    

Det här är viktigt då konsumenters självförtroende kan bli otillräcklig om de ska hantera den tekniska 

kunskapen som krävs i tekniskt byggda banker och det blir då viktigt för chefer att ha kunskap om hur 

de uppfattar servicen23.  

 

Diskussion om olika dimensioner som har erhållits i denna studie om servicekvalitet för teknikbaserade 

banker har visat sig ha några universala aspekter som bekväm teknikanvändning, säkerhet i 

transaktioner, den kvalitativa information som överförs genom teknologiska kanaler, lätthet att använda 

och allmän tillförlitlighet i teknikbaserade banker. Konsumentens användning av de tekniska kanalerna 

är också en viktig faktor som visar konsumentens tillfredsställelse och lojalitet.    

De upptäckte genom studien att ”teknisk användbarhet dess lätthet och tillförlitlighet” och 

”konsumentservice” hade en positiv och signifikant påverkan på konsumenten. Teknologin har blivit allt 

viktigare för banker då konsumenter oftast intrigerar genom teknologi. Villkor för lämplig 

konsumentservice formar en konsument beteende signifikant. Deras resultat visar också att 

”konsumentservice” har en större påverkan på konsumenters tillfredsställelse än ”teknisk användbarhet 

dess lätthet och tillförlitlighet”.  

Dock är inte vikten av enkelhet och tillförlitligheten av teknologin mindre viktig, då detta kan skapa en 

självförtroendekick hos konsumenten som gör att erfarenheten blir positivare. Då en konsuments 

tillfredsställelse har en positiv effekt på lojaliteten.  

                                                
23Shirshendu Ganguli, Sanjit Kumar Roy. Generic technology-based service quality dimensions in banking: Impact on 

customer satisfaction and loyalty. 
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Den här studien förmedlar en del användbar information för chefer över bankservicen. Då 

dimensionerna som identifieras i studien är allmänna i naturen och kan anpassas av servicecheferna för 

att mäta uppfattningarna som konsumenterna har när en ny teknisk teknologi introduceras i 

bankservicesektorn. Dimensionerna kan användas till att spåra den relativa prestationsförmågan av en 

bank och dess konkurrenter över en period.  

En rättvis förståelse av dimensionernas påverkan på konsumenters tillfredsställelse och lojalitet kan 

hjälpa chefer för servicen i banker att formulera en passande strategi som kan ingiva konsumenterna 

självförtroende. De bör också fokusera på att göra de framförande kanalerna tillförlitliga och lätt 

använda. Studien visar också att banker måste lösa alla problem som konsumenten möter på ett lämpligt 

sätt, speciellt i teknologiska frustrationsscenarior.  

Resultaten i den här studien kan fungera vidare som riktlinjer för att utforska om det är möjligt att göra 

en multiservice kvalitetsmodell för teknologi baserade service banker. Den här studien kan inte 

generaliseras då de identifierade service kvalitet dimensionerna endast har applicerats på en industri. Det 

behövs göras en mer representative stickprovsstrategi i framtiden för att kunna generalisera denna 

studies resultat24.   

    
3.1.4 Artikel 4 

Improving marketing process using Six Sigma techniques (case of Saman Bank). 

Ebrahim Oliya, Mohammad Saleh Owlia, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Laya Olfat. International 

Journal of Lean Six Sigma Volume: 3 Issue: 1 2012 

 

Den här artikeln valde vi då den beskriver hur förbättringar i marknadsföringsprocessen kan 

genomföras. Detta är relevant för vår studie då vi kan jämföra och analysera Handelsbanken och 

Swedbanks marknadsföringsprocesser med de som tas upp i den här artikeln.  

 

Den här studien baseras på sex sigma DMAIC model, som består av Define, Measure, Analyze, Improve 

och Control som faser i studien om marknadsföringsprocessens förbättringar i den iranska Saman 

banken. Forskning visar att hur marknadsföringskoncept styrs är relaterat till förbättringar av en banks 

marknadsföringsprocess genom användningen av de sex sigman. De kom fram till att under en tre sigma 

prestations nivå ökade de flesta bristerna i planeringsfasen vid bankens marknadsföringsprocess. 

Resultaten visade25: 

                                                
24 Shirshendu Ganguli, Sanjit Kumar Roy. Generic technology-based service quality dimensions in banking: Impact on 
customer satisfaction and loyalty. 
25 Ebrahim Oliya, Mohammad Saleh Owlia, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Laya Olfat. Improving marketing process using Six 
Sigma techniques (case of Saman Bank). 
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● Bland olika indikatorer av marknadsföringspresterande bör banken ägna sin uppmärksamhet till 

att förbättra kundrelaterade mått som kundlojalitetens utveckling. Det här har en direkt relation 

till organisationens önskade presterande på en konkurrerande marknad26. 

 

● Marknadsförings planering hanterar data som är samlat från källor som konsumenter, marknader 

och miljöer. I Saman banken kunde de observera att saknad eller tillgång till marknadsförings 

information är huvud utmaningen av planeringen som också har gjort det till det mest 

tidskrävande steget i processen. Att beröra marknads analyser och konsumentsegment gör 

marknadsföringsmål svåra att uppnå och kostsamma. Detta visar på vikten av utvecklingen av IT 

system för bankers marknadsförings avdelningar27.  

 

● Istället för en rutinerad marknadsförings beslutsprocedurer bör marknadsföringsdirektörer förlita 

sig mer på resultat från konsumentundersökningar och marknadsforskning för att utveckla en 

marknads mix som överensstämmer till den dynamiska konsumentens behov och 

förväntningar28.  

 

● Liknande E-bank tjänster är tillgängliga i Irans bankindustri, vilket kräver att marknadsaktörer 

differentierar support tjänsterna för konsumenterna. I förhållande med resultat av förbättrade 

faser så bör banken styra ett automatisk 24 timmars samtals center för att kunna förse online 

konsumenter med support och handledning på bankens webbsida29.  

 

● Tecken på parallella marknadsföringsaktiviteter observerades i banken, vilket visar att alla 

marknadsförings beslut inte är gjorda inom marknadsföringsavdelningen. Följaktligen borde 

banken överväga förändringar i dess struktur till att ha en oberoende, ansvarsfull och ansvarig 

marknadsförings avdelning30.   

 

                                                
26 Ebrahim Oliya, Mohammad Saleh Owlia, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Laya Olfat. Improving marketing process using Six 
Sigma techniques (case of Saman Bank). 
27 Ebrahim Oliya, Mohammad Saleh Owlia, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Laya Olfat. Improving marketing process using Six 
Sigma techniques (case of Saman Bank). 
28 Ebrahim Oliya, Mohammad Saleh Owlia, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Laya Olfat. Improving marketing process using Six 
Sigma techniques (case of Saman Bank). 
29 Ebrahim Oliya, Mohammad Saleh Owlia, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Laya Olfat. Improving marketing process using Six 
Sigma techniques (case of Saman Bank). 
30 Ebrahim Oliya, Mohammad Saleh Owlia, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Laya Olfat. Improving marketing process using Six 
Sigma techniques (case of Saman Bank). 
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Vidare forskning rekommenderas till att fokusera på hur reklameffektiviteten kan förbättras. Forskarna 

bör också ha ett djupare förhållningssätt till kvalitativa initiativ i marknadsföringsplaneringen och till 

konsumentrelationerna31. 

 

3.2 Relevant teoribildning 

3.2.1 AIDA 

Awareness, Interest, Desire och Action. I denna modell är reklam tungt betingat då det bidrar till att 

göra konsumenter uppmärksamma till produkten eller tjänsten som företaget erbjuder för att fånga 

potentiella kunder. 

 

 
Bild 3.2.1 AIDA 
Källa: Strong Edward K (1925), the psychology of selling, New Yrok: McGraw-Hill, sid.9 
 

Awareness är inledningsfasen där kunderna börjar bli uppmärksamma på produkten eller tjänsten som 

företaget erbjuder.  

Interest är nästa steg, där intresset av produkten eller tjänsten ökar.  

Desire är fasen där kunden börjar känna att de efterfrågar produkten eller tjänsten som företaget 

erbjuder.  

Action är den avslutande fasen där kunden köper produkten eller tjänsten, där konsumenten blir en kund 

till företaget32. 

                                                
31 Ebrahim Oliya, Mohammad Saleh Owlia, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Laya Olfat. Improving marketing process using Six 
Sigma techniques (case of Saman Bank). 
32 Jobber, D. 2004. Principles and practices of marketing. Maidenhead: MackGraw – Hill education, 4th edition. 
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Den här modellen kan fungera som vägledning för kommunikatörer som vill utveckla ett effektivt 

budskap mot konsumenter. AIDA är en speciell modell då den tar med alla steg från awareness till 

action som bör ingå i ett budskap, då det i praktiken är väldigt sällsynt att det händer. När 

marknadskommunikatören ska bygga upp ett budskap så finns det två viktiga faktorer att tänka på; Vad 

budskapet ska säga (innehåll) samt hur det ska sägas (struktur och format)33. 

 

3.2.2 Word-of-mouth (WOM) 

Definieras som en social kommunikation för produkter och tjänster där mottagaren uppfattar sändaren 

som opartisk.  

Både negativ samt positiv WOM har visats genom forskning ha en betydande påverkan på företags 

framgångar och bör mätas genom att studera detta.  

Många marknadsförare hänvisar oftast till två typer av WOM, den ena är buzz och den andra viral 

marknadsföring. Buzz utvecklar en förväntan, skapar publicitet och uttrycker varumärkesrelaterade 

information genom oväntade medel. Annonsören delger information om marknadserbjudandet till några 

få personer på den inriktade marknaden. Då det här genomförs medvetet genom dialoger med dem som 

har en stark påverkan på sina jämlikar. Buzz marknadsförare skapar en sofistikerad kampanj där de 

utvalda personerna som blir informerade känner sig speciellt utvalda och smickrade över att vara de som 

får informationen först och därav sprider den vidare till kollegor och vänner med glädje.  

Viral marknadsföring är en annan form av WOM, metoden går ut på att uppmuntra konsumenterna att 

föra vidare intryck de fått från företaget och erbjudanden till andra online. Den här typen av 

marknadsföring gör att varumärkets medvetenhet ökar och gör det möjligt för företaget att få full 

uppmärksamhet i minuter istället för sekunder. Jämfört med andra medier ger den här metoden en stor 

fördel gällande annonsering online34.  

Word of mouth (WOM) är ett viktigt marknadsföringsfenomen och anses vara billigare än andra 

förvärvningsmetoder för företag som vill locka till sig fler konsumenter. 

En stimulerad WOM metod som heter Customer referral programs handlar om att förmedla motiv till 

nuvarande företagskunder hur de bör ta in nya kunder. En faktor som är viktig, för att den här metoden 

ska kunna fungera för företagen, är att de har ett system där de kan se individuella köp eller service 

historik från tidigare konsumenter, så att de kan avgöra om deras kunder är nya eller om de är befintliga 

eller återkommande. Den här metoden har tre karaktärsdrag. Den första är att de är avsiktliga, aktivt 

hanterade samt medvetet kontrollerat av företaget. Det andra, nyckeltanken, är att använda sociala 

                                                
33 Kotler, P. Wong, V. Saunders, J. Armstrong, G. 2005. Priciples of Marketing: Edinburgh Gate - Pearson Education 
Limited, 4th edition.  
34 Kotler, Philip. m.fl. 2009. Marketing Management. 13 uppl. Edinburgh: Pearson Education Limited. 
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kontakter av nuvarande kunder till nya kunder för att konvertera dem. Det tredje är en belöning som 

befintliga kunder får om de konverterar nya.  

 

Hävstångseffekten av sociala band mellan kunder som förvärvar obefintliga kunder är inte något som är 

unikt inom ett sådant här program. De här tre distinkta faktorerna är det som skiljer det här programmet 

från andra former av nätverksbaserad marknadsföring Till skillnad från de flesta former av buzz och 

viral marknadsföring, är källan av socialainfluenser begränsad till befintliga kunder istället för alla som 

är medvetna om varumärket eller eventet35.  

 

3.2.3 Service value chain 

Service value chain visar att det måste finnas en samstämmighet mellan de olika avdelningarna i ett 

företag, så som mellan ledningen, anställda och kunderna. Detta för att företaget ska bli framgångsrikt. 

Det som gör att det blir en bra samstämmighet mellan de olika avdelningarna görs med hjälp av intern- 

och extern marknadsföring.  

Den interna marknadsföringen är främst för de anställda i företaget. Den interna marknadsföringen ska 

förmedla företagets affärsidé, vision och strategi samt att skapa relationer mellan avdelningarna och 

mellan olika funktioner36. Den interna marknadsföringen kommer ursprungligen från den externa och 

utvecklas och används mest av de anställda som har med interaktion med kunderna37. 

Det är interaktionen med kunden som gör att den interna marknadsföringen levererar och att den externa 

marknadsföringen lever upp till sina löften. Detta ska helst leda till att kundernas förväntningar uppfylls. 

Den externa marknadsföringen vill man ska riktas från företaget till kunderna. Externa 

marknadsföringen ska visa vad företaget erbjuder och ge löften om att kundernas förväntningar ska 

uppfyllas.  

Det är viktigt att den interna och den externa marknadsföringen ska gå hand i hand då det uppfyller 

kundens förväntningar samt att förväntningarna och erfarenheten ska stämma överens38. 

Enligt Schlesinger och Hallowells Service value chain inträffar följande: god intern service -> nöjd 

personal-> personalen stannar -> god extern service kvalitet -> nöjda kunder -> kunderna stannar-> god 

lönsamhet39. 

                                                
35 Schmitt, Philipp; Skiera, Bernd; Van den Bulte, Christophe. Referral Programs and Customer Value. 
36 Gummesson, E. 1995. Relationsmarknadsföring, från 4P till 30R. 1:2 uppl. Malmö: Liber- Hermods 
37 Grönroos, C. 2000. Service Managment and marketing, 2:a upplagan. Chichester: John Whiley & Sons, Ltd. 
38 Grönroos, C. 2000. Service Managment and marketing, 2:a upplagan. Chichester: John Whiley & Sons, Ltd. 
39 Gummesson, E. 1995. Relationsmarknadsföring, från 4P till 30R. 1:2 uppl. Malmö: Liber- Hermods.  
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Bild 3.2.3 Service Value Chain 
Källa: Grönroos, Christian (2000). Service Management and marketing, 2:a upplagan. Chichester, UK: 

John Whiley & Sons, Ltd.s. 330-343 

 

3.2.4 Target marketing approaches  

När organisationen/företaget väl har identifierats och visioner samt mål har bestämts, så bör företaget 

bestämma vilket tillvägagångssätt de ska välja för att nå sin målmarknad. Här finns det fyra olika 

tillvägagångssätt att välja på enligt modellen under40. 

 

 
Bild 3.2.4 Target marketing approaches 
Källa: Baines, Paul. Fill, Chris. Page, Kelly (2011). Marketing. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press. s. 232. 

 

 

                                                
40 Baines, P. Fill, C. Page, K. 2011. Marketing. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.  
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● Undifferentiated marketing; det är ingen skillnad mellan marknadssegmenten och de ses 

istället som att marknaden är en enda massa med en enda marknadsstrategi för hela marknaden. 

Detta tillvägagångssätt är väldigt dyrt, då du måste arbeta mycket för att nå ut till alla. Denna 

strategi väljs där marknaden har små skillnader i sig och segmenten är väldigt lika varandra, 

exempelvis politikmarknaden där politiker vill kunna fånga upp så många väljare som möjligt. 

● Differentiated marketing; det finns olika målmarknader och segment där alla är attraktiva för 

företaget. För att nå de olika marknadssegmenten så måste en marknadsstrategi formas för varje 

segment. Exempelvis så jobbar Hewlett Packard på detta sätt för att nå så många olika kunder 

som möjligt men att ändå kunna erbjuda en vara/tjänst som passar just det segmentet. En nackdel 

med just detta tillvägagångssätt är förlusterna av skalfördelar som behövs för att möta kundernas 

förväntningar och behov för många olika marknadssegment. 

● Focused/concentrated marketing; här finns det endast få olika marknadssegment. Detta 

tillvägagångssätt används ofta av företag som har få resurser att använda till sin marknadsstrategi 

eller att använda en väldigt exklusiv strategi på marknaden. Exempelvis så används denna metod 

på marknaden där det finns hård konkurrens men där man vill sticka ut med något extra, 

exempelvis ekologiska matvaror. Denna strategi används även bland små till mellanstora företag 

där resurserna är knappa. Ett annat exempel på när denna strategi används är bland små lokala 

företag som satsar på att endast marknadsföra sig på lokalt plan. 

● Custumized targeting strategy; här utvecklar men en individanpassad strategi för varje kund 

på varje marknad. Denna strategi används i största del i B2B marknader (exempelvis 

marknadsundersöknings företag som jobbar med reklamservice) och i marknader där produkter 

skräddarsys till kunden41. 

 

3.3 Sammanfattning/Teoretisk syntes 

Vi har valt att ta med modellen AIDA i vår teoretiska referensram, då den kan hjälpa oss att beskriva 

hur företagen tänker när de skickar ut information till konsumenterna samt hur de vill att den ska 

uppfattas av dem. Så istället för att använda modellen utifrån en konsuments perspektiv vill vi vinkla 

den till ett företagets perspektiv på den.  

Word of mouth har vi valt att ta med då vi anser att det har en stor effekt på hur marknadsföring från 

företag kan tas emot av konsumenterna samt av sociala medier. Många marknadsföringsmetoder och 

olika annonser med mera kan ofta skapa diskussioner i samhället om vilka signaler samt värderingar 

som företagen vill förmedla. Det är även ett fenomen som är väldigt vanligt då många företag vill att 

                                                
41 Baines, P. Fill, C. Page, K. 2011. Marketing. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.  
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befintliga kunder ska sprida ut var de konsumerar och varför, för att det i sin tur ska locka nya 

konsumenter.  

De viktigaste variablerna i Service Value chain teorin är de olika aktiviteterna och hur de är 

relationsskapande. Detta sker på olika nivåer i organisationen, bland annat mellan ledning och anställda 

och dels mellan anställda och kunder.  
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4. Empiri 

____________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt presenteras kortfattat de två banker som uppsatsen tar upp och analyserar kring. Nedan 

redovisas även svaren från intervjuerna med respektive bank.  

____________________________________________________________________ 

 

4.1 Bankberättelser 

4.1.1 Swedbank 

1997 slog sig Sparbanken och Föreningsbanken samman och bildade FöreningsSparbanken. De 

gemensamma bankerna har en lång historia som sträcker sig hela vägen tillbaka till 1820 då Sveriges 

första Sparbank bildades i Göteborg42. Sparbanksidén blev stor i Sverige och som mest fanns det 498 

Sparbanker runt om i Sverige år 1928. Efter detta började bankerna slås ihop för att bli starkare. 

Föreningsbankerna bildades från det tidigare Jordbrukskassorna. Jordbrukskassornas syfte var att 

tillgodose jordbrukens växande kapitalbehov. 1992 ombildades föreningsbankerna till ett sammanhållet 

bankaktiebolag.  

 

2006 förvärvade FöreningsSparbanken Hansabank och därmed fick ett stort fäste i de baltiska 

länderna43. Samma år bytte banken namn till Swedbank44. 

 

Swedbanks utgångspunkt är och har varit under stor dela av historien varit att “hålla en sund och hållbar 

ekonomi för de många.”45 

Swedbank vill att fokus ska ligga på kundernas behov och önskemål. Detta vill Swedbank ska 

återspeglas i deras värdegrund som bygger på enkelhet, omtanke och öppenhet; 

Vår vision: 

Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: ”Swedbank – beyond financial growth”. 

Vårt syfte: 

Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen. 

 
                                                
42 http://www.swedbank.se/om-swedbank/fakta-om-swedbank/bankens-historia/index.htm 
43 http://www.swedbank.se/om-swedbank/index.htm 
44 http://www.swedbank.se/om-swedbank/fakta-om-swedbank/bankens-historia/index.htm 
45 http://www.swedbank.se/om-swedbank/fakta-om-swedbank/syfte-varderingar-och-vision/index.htm 
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Våra värderingar: 

Öppen, enkel och omtänksam 

Öppen 

Vi ska vara ärliga, raka och öppna för nya idéer, nya människor och nya sätt att betjäna våra kunder. Vi 

är en relationsbank, en inkluderande bank för de många. 

Enkel 

Våra kunder ska kunna göra det bästa av sin ekonomi, genom begripliga produkter samt klar och tydlig 

rådgivning. Våra tjänster ska också vara enkla att använda. Swedbank ska erbjuda en positiv och 

okomplicerad kundupplevelse. När ekonomiska frågor är komplexa bidrar vi med klarhet. 

Omtänksam 

Swedbanks medarbetare ska vara serviceinriktade, pålitliga och hjälpsamma. Vi ska hålla våra löften. 

Swedbank strävar efter att bygga en stark, varaktig kundrelation, baserad på en uppriktig vilja att hjälpa 

människor och företag att nå sina mål. Vi ska vara en aktiv, pålitlig rådgivare som förstår människors 

behov och hur olika handlingar påverkar deras ekonomiska välbefinnande.”46 

 

Swedbank arbetar med en centraliserad marknadsavdelning. De jobbar mycket med att få banken att 

kännas att den är till för alla, en inkluderande bank snarare än en exkluderande bank. De är noggranna 

med att sätta nya prioriteringar inom banken innan varje år och att dessa prioriteringar ska uppnås och 

följas under det följande året. Prioriteringarna under 2012 var; 

● Förbättra kundnöjdheten 

● Öka beslutskraften nära våra kunder 

● Växa med befintliga kunder 

● Förbättra kvalitet och kostnadseffektivitet 

● Kapital och likviditetshantering47  

 

4.1.2 Handelsbanken 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank och är riktade både mot privat- och företagskunder. De 

grundades 1871 då med namnet Stockholms Handelsbank. 1873 noteras Handelsbankens aktier på 

Stockholms fondbörs och år 1919 byter banken namn till Svenska Handelsbanken. Sedan 1970- talet är 

Handelsbankens organisation starkt decentraliserad och deras verksamhet utgår alltid ifrån 
                                                
46 http://www.swedbank.se/om-swedbank/fakta-om-swedbank/syfte-varderingar-och-vision/index.htm 
47 http://www.swedbank.se/om-swedbank/fakta-om-swedbank/strategi/index.htm 
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konsumenterna och deras behov. Vilket gör att alla affärsbeslut som berör den enskilda kundens 

relationer med banken tas nära kunden48. 

  
Mål: 

● Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna 

● Målet ska nås genom att banken har nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna49. 

  
Företagsfilosofi: 

● Starkt decentraliserad organisation - kontoret är banken. 

● Kunden i centrum - inte enskilda produkter. 

● Lönsamhet prioriteras alltid före volym. 

● Långsiktighet. 

● Oktogonen - bankens resultatandelssystem50. 

 

 

Handelsbanken är en decentraliserad organisation. En väl förankrad företagskultur och ett effektivt 

ekonomiskt styrsystem är bland de viktigaste styrmedlen i koncernen. Deras grundidé går ut på att 

organisationen och arbetssätt ska utgå från kontorets ansvar för enskilda kunder och inte från 

centrala enheters ansvar för produktområden eller marknadssegment. Organisationen är det som ska 

underlätta samspelet mellan starka kontor, kvalificerade specialister samt effektiva stödfunktioner.  

Nedan presenteras en modell över Handelsbankskoncernens organisation som en samlad enhet, där 

allt är riktat mot den enskilda kunden men med det enskilda bankkontoret i spetsen51. 

 

 
Bild 4.1.3 Handelsbankens organisationsstruktur. 
Källa: http://www.handelsbanken.se 

 

                                                
48http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanster&a
mp;sa=/shb/INeT/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B 
49http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanster&a
mp;sa=/shb/INeT/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B 
50http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanster&a
mp;sa=/shb/INeT/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B 
51http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanster&a
mp;sa=/shb/INeT/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B 
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4.2 Djupintervjuer  

4.2.1 Intervju 1 

Med Anders Ragvald och Stina Falklind-Gross, Strategic Marketing and Branding, Swedbank 

 

Anders Ragvald och Stina Falklind-Gross arbetar båda på Strategic Marketing and Branding 

avdelningen på Swedbank. Både Anders och Stina har lång erfarenhet med Swedbank. Stina är dock 

nyligen anställd direkt av Swedbank då hon tidigare arbetade på en reklambyrå som Swedbank anlitade. 

Båda arbetar med marknadsföringen för Swedbank och har varit med och tagit fram “Livet under eken”-

konceptet.    

Sedan 1995 har de arbetat starkt kring en varumärkesuppbyggnad, som har innehållit både arbete kring 

identitet uppbyggnad, events samt sponsring. 

Både Anders och Stina beskriver Swedbank som en “bank för alla” och att de inte vill rikta in sig på ett 

specifikt segment. Detta kopplas väldigt bra till Swedbanks historia där FöreningsSparbanken bildades 

1997, då Föreningsbanken och Sparbanken slogs ihop. Deras historia om detta ska vara att en 

folkligbank ligger mycket till grund för hur dagens marknadsföring tas fram.  

Enligt Anders och Stina vill de marknadsföra banken genom att arbeta fram en vision som de kan 

förmedla till konsumenterna De vill gå från att anses vara en Sparbank till en internationell bank. De har 

skapat flera olika karaktärer i sina reklamer och annonser. Dessa ska representera de olika kunderna och 

förmedla hur “Livet under eken” är. Eken är banken och karaktärerna är kunderna. Detta för att få 

banken att kännas familjär och för att det ska passa in under Swedbanks reklamslogan “ Här växer 

livet”. Swedbanks mål är att bli uppfattade som enkla, öppna och omtänksamma av konsumenterna De 

vill även vara varma och välkomnande mot alla och skapa ett förtroende hos konsumenterna Det är 

viktigt att konsumenten ska tycka om banken och få förtroende för den.  

 

“Vi vill skapa en hållbar ekonomi” 

 

Efter finanskrisen kände de att alla storbanker var väldigt lika varandra på marknaden och ville därför 

hitta ett sätt som Swedbank kunde särskilja sig på. Efter finanskrisen var även bankernas rykte försämrat 

vilket Swedbank ville förändra. De ville då motverka den negativa bilden genom att skapa känslor hos 

konsumenterna och få tillbaka deras förtroende.  

Detta har de då arbetat med främst genom TV, vilket de anser är en väldigt viktig 

marknadsföringskanal. Speciellt då det är en emotionell marknadsföringskanal och det de ville var att 

förmedla en känsla. Dock anser de att medierna kompletterar varandra och de marknadsför sig mycket 

online via internetbanken.  
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Swedbank har 4,2 miljoner kunder varav 2,5 miljoner är aktiva på internetbanken.  

En väldigt viktig marknadsföringskanal är de 320 kontor där de kan marknadsföra sig genom 

skylfönster och direkt kundkontakt.  

Swedbank är ett massmarknadsvarumärke och därför måste de använda sig av masskommunikation.    

Swedbank vill rikta all sin marknadsföring mot alla i hela landet vilket också ger dem en positionering 

på marknaden och skapar en form av branding. Swedbank har även många kontor ut i andra länder, mest 

i de baltiska länderna. Olika länder har olika behov och marknadsföringen kan därför variera mellan 

länderna beroende på vad konsumenterna efterfrågar.   

 

Anders och Stina berättade att Swedbank är en bank som skapades av samhällsengagemang, då de är 

samhällsengagerade och lokalt aktiva. Detta visar de genom att arbeta mycket med att unga och 

nyinflyttade ska få arbete. De vill även stödja immigranter som kommer till Sverige som har utbildning 

men som inte är certifierade enligt EU:s kriterier. Swedbank samarbetar också mycket med Friends och 

stödjer dem och deras arbete, vilket gjorde att de gav bort namnet till den nya Swedbankarenan till 

Friends som idag istället heter Friendsarena.   

 

Swedbank vill förstärka relationen med de befintliga kunderna och få fler aktiva inom Swedbank. Det 

finns många kunder som har flera banker på grund av att lönen kan sättas in på en annan bank till 

exempel, de vill stärka relationen med dessa kunder och få dem mer aktiva genom att konsumentens alla 

konton, bolån, sparportföljer, med mera ligger hos dem.  

De vill, självklart, även få in nya kunder men då det ofta är fem till sex gånger så dyrt att ta in en ny 

kund är det väldigt viktigt att satsa på de redan befintliga kunderna. 

Swedbank vill skapa så bra kundrelationer som möjligt så att konsumenter som kommer till dem har 

rekommenderats dit genom befintliga kunder. Kan banken skapa ett så högt värde att kunder 

rekommenderar de vidare ger det i sin tur ekonomiska resultat för både banken och konsumenten.  

 

“Vi vill nå rekommendationsbenägenhet hos de befintliga kunderna”. 
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Bild 5.2.1 Modellbild av hur Swedbank ser sin egen positionering på marknaden. Av Anders Ragvald 

under hållen intervju.  
 

4.2.2 Intervju 2 

Med Jan Larsson, Kontorschef Handelsbanken Hornsberg 

 

Jan Larsson arbetar som kontorschef på Handelsbanken i Hornsberg. Hornsbergkontoret är ett nytt 

kontor som öppnades då den nya stadsdelen Lindhagen, på Kungsholmen uppkom. Kontoret har nio 

stycken anställda. 

 

Jan Larsson berättar att Handelsbanken tror på en mer riktad marknadsföring mot en specifik målgrupp.  

Handelsbanken är en decentraliserad organisation och jobbar därför med marknadsföring från varje 

enskilt kontor. Varje kontor får bestämma sin egen marknadsföring samt stå för alla kostnader som rör 

marknadsföringen. Handelsbankens layout är dock centralt styrd och fungerar som en supportfunktion 

för kontoren, den avdelning som har hand om detta är informationsavdelningen. Det är också den 

avdelningen som skapar roll-upsen och skyltningen på varje kontor efter kontorens specifika önskemål.  

De vill få in nya kunder, både företagskunder samt privatkunder. De arbetar inte med en bred 

marknadsföring då de är mer selektiva med vad eller vart de vill marknadsföra sig.  I Lindhagen är det 

mycket nya bostäder som har byggts och som håller på att byggas vilket gör att de riktar sig mycket mot 

kunder som behöver bolån och försöker därför nå ut mycket mot just den kundgruppen.  

Jan Larsson anser att den bästa marknadsföringsmetoden är att marknadsföra det som företaget 

verkligen kan leverera. Detta för att skapa ett bra rykte och genom det bredda sin kundkrets. Det är upp 

till varje kontor vad och hur de vill marknadsföra sig. 
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“Det spelar ingen roll om du har mycket marknadsföring om du inte kan leverera”. 

 

Handelsbanken har länge haft samma struktur på sin organisation och anser därför att de inte behöver 

marknadsföra sig så brett då de har varit med länge på marknaden och är ett välkänt företag inom 

branschen. Då många vet vilka Handelsbanken är, så vet många även vad de står för.  

 

Målet med deras marknadsföring är att få in nya bra kunder. De vill nå en kundförädling vilket de menar 

med att få fler befintliga kunder mer aktiva genom att använda sig av fler tjänster och ha endast 

Handelsbanken som bank.  

De svarar inte strukturerat på andra bankers marknadsföring, Jan anser dock att kan det vara bra att vara 

medveten om andra bankers marknadsföring. Detta för att kunna jämföra ibland av nyfikenhet, men de 

vill inte ta rygg på någon annan.   

 

Sponsring är inget som är vanligt bland Handelsbanken. Den sponsring som görs är om kontor vill 

sponsra lokala idrottsklubbar. Detta bestämmer kontoren själva över. 

Skog och lantbruk är ett nytt affärsområde och för att marknadsföra detta har Handelsbanken valt att 

sponsra landets skidskytte.    

 

4.2.3 Intervju 3 

Med Maria Sjöstedt, Kontorschef Handelsbanken Högdalen 

 

Maria Sjöstedt arbetar som kontorschef på Handelsbanken i Högdalen. 

Maria berättade inledningsvis lite om Handelsbanken som organisation. Hon berättade att 

Handelsbanken är en decentraliserad organisation och att beslutsprocessen om hur marknadsföringen 

ska göras sker därför enskilt på varje kontor. Detta gör att marknadsföringen riktas mycket mot den 

lokala marknaden som kontoret befinner sig på. Handelsbanken använder sig inte av några centrala 

kampanjer, då det kan vara väldigt svårt för konsumenten att definiera reklamen enligt tidigare 

marknadsundersökningar. 

Maria pratade om att den offentliga marknadsföringen som de på kontoret i Högdalen använder sig av är 

enbart genom deras hemsida och ibland även lokala tidningar vid speciella tillfällen. Hon berättade även 

att de har börjat marknadsföra sig allt mer det senaste året. De har använt sig av bland annat lokal 

marknadsföring då de gav cyklister i området sadelvärmare med deras logga på. 
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De har planerat att de ska dela ut frukostpåsar den 14 februari till resande vid Stureby och Svedmyra då 

det är marknadsområden de arbetar mycket mot nu. Frukostpåsarna kommer då att innehålla lite frukost 

blandat med broschyrer om banken och dess tjänster. 

Högdalen har infört ett pilotkoncept, där de är en av åtta kontor som har valt att ha en mötesplats i 

Stureby. Detta innebär att de har ett kontor öppet där fyra dagar i veckan under tiderna 16:00 till 19:00. 

Kontoret där har ingen kontanthantering eller bankfack med mera, vilket gör att syftet är att finnas där 

på plats för personlig service av andra tjänster som banken erbjuder. 

 

”Däremot kan du inte öppna något nytt utan att berätta för omgivningen att du finns genom att lokalt 

annonsera, affischera samt kommunicera genom kontoret”. 

 

Mötesplatsen i Stureby använde sig av lokal sponsring då de skulle ha öppet hus och bjöd in det lokala 

fotbollslaget där barn mellan 10-11 år spelade så att de kunde sälja fika till besökarna. Denna sponsring 

gjorde de för att uppmärksamma omgivningen på att de fanns och för att ryktet om det skulle spridas 

genom barnens föräldrar till deras vänner och vidare till andra. 

 

De sponsrade även en lokal Speedwayförening i somras, för att få fler människor medvetna om att de 

finns i Högdalen. Maria berättade att de inte samarbetar med något annat kontor. Dock kom de fram till 

att Speedway upplägget skulle bli rätt dyrt så då frågade Maria om andra kontor ville delta men fick ett 

nej till det. De kan dela marknadsföring om de har samma behov och kunder men det är helt upp till 

varje kontor. 

 

Maria berättade att målgruppen de söker är potentiellt lönsamma kunder och förmögna. Just nu 

fokuserar de på boende i Stureby. Kontoret i Högdalen har 6000 privatkunder och av dem är det 2000 

som bidrar till ett negativt resultat. I Rågsved till exempel är det en hög arbetslöshet och därför väljer de 

istället att göra en marknads selektering och rikta sig mer mot andra områden i närheten. Alltså istället 

för att rikta sig mot en speciell kundgrupp väljer de att rikta sig mer mot ett specifikt geografiskt 

område. Banken måste vara lönsam annars är den inte existensberättigad. 

De kan också ibland anordna kundaktiviteter för att fördjupa sina relationer till kunderna och den 

senaste var en glöggmorgon som de anordnade på kontoret. Målgruppen på kundaktiviteten var då riktad 

mot mer lönsamma kunder och som hade valts ut av rådgivarna på kontoret. 

 

Det finns inga marknadsförings direktiv som de måste följa på kontoret och heller inga centralt styrda 

kampanjer. Skog och lantbruk marknadsför sig men det är inte heller ett centralt beslut utan det är deras 
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avdelning som bestämt det. Kontoren kan ha affischprenumerationer och då kommer dessa till varje 

kontor med olika budskap. Det är sen upp till kontoret om de vill sätta upp affischen och lyfta fram 

budskapet. 

 

”Det du ser är något som du inte har sett förut”. 
 

Produktägarna tar fram affischerna och när Maria skulle ha det till kontoret i Stureby talade hon med 

regionbankschefen. Sedan är det ett centralt tryckeri som trycker och distribuerar dem. Detsamma gäller 

broschyrerna som finns på kontoren. 

 

Målet med deras marknadsföring är att nå ut med budskap till befintliga kunder om vad de kan hjälpa 

dem med. De vill utveckla de befintliga kunderna så de blir lönsammare då missnöjda kunder aldrig 

kommer tillbaka samt attrahera nya. De har inte valt något specifikt segment utan de vill vara breda. De 

vill istället nå ut geografiskt genom att lägga mer fokus mot Stureby och Svedmyra. 

De vänder sig även mot företagskunder och ofta är det stora volymer det handlar om där och dessa 

kunder kan ibland sakna vissa produkter. Så de vill vissa att de finns där, prospekt bearbetning. 

Handelsbanken vill även visa att de finns för företag som har andra banker, om de någon gång skulle bli 

missnöjda och vilja byta bank. 

 

I våras besökte de även företag i industriområdet som ligger i närheten av kontoret, då de gick omkring 

med jackor med Handelsbankens logga och delade ut goodiebags med pennor, godis och självklart 

informationsbroschyrer. Detta gjorde de för att uppmärksamma företagen i området på att de är en lokal 

bank och finns på orten. 

 

De svarar inte något alls på andra bankers utveckling av tjänster då de driver en bank långsiktigt och då 

fokuserar på vad som är viktigt för kunderna. De känner av andra bankers prissättningar men det gör att 

de luttras. Handelsbanken har ett stort spelutrymme så de kan konkurrera men vill inte det på en generell 

basis. De påverkas av andra men det blir svårigheter att svara när det finns så många nischaktörer på 

marknaden. Handelsbanken strävar efter att vara lönsammast och inte efter att ha störst volym. 
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5. Analys 

___________________________________________________________________________________ 

 

Här presenteras författarnas egna reflektioner och analyser kring uppsatsens ämne. Läsaren kommer få 

ta del av författarnas egna analyser men också analyser som sammankopplas med teorier och modeller.  

___________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Modeller 

AIDA modellen består av fyra delar; Awareness, Interest, Desire och Action. AIDA modellen kan 

hjälpa till att förstå varför Handelsbanken samt Swedbank har valt att marknadsföra sig på det sättet som 

de gör idag. I denna modell är reklam tungt betingat då det bidrar till att göra konsumenter 

uppmärksamma till produkten eller tjänsten som företaget erbjuder för att fånga potentiella kunder. 

Service Value Chain är en till teori som vi valt att analysera vår empiri med, detta för att få en bättre 

förståelse om hur de arbetar för hur de ska synas och uppfattas offentligt. Word of mouth kommer vi 

också att analysera för att undersöka detta. Target marketing approaches analyserar vi också för att 

kunna svara på våra problemställningar.  

 

5.2 Swedbank 

Swedbanks marknadsföring är centralstyrt med en marknadsföringsavdelning som styr hur Swedbank 

bör synas utåt. Kontoren runt om i landet följer marknadsföringsavdelningen bestämmelser och 

riktlinjer. Swedbank ser kontoren som en reklamkanal ut mot kund.  

Swedbank vill se sig själv som en bank för alla och det är även detta koncept ”livet under eken” kommer 

i från. Eken är banken och alla är välkomna under den.  

 

Om vi applicerar AIDA-modellen (awareness, interest, desire och action) på Swedbank ser man tydligt 

hur de har gått tillväga. 

 

Awareness; Detta steg beskriver hur Swedbank får kunderna uppmärksamma på produkten/tjänsten. Här 

fick vi genom intervjuer och egna reflektioner reda på att TV reklam är den största emotionella 

reklamfaktorn. Detta gör kunderna uppmärksamma på Swedbank samt deras produkter/tjänster. Sina 

Falklind-Gross talade även om att en stor ”awareness”-faktor är om någon i familjen redan har 

Swedbank så är detta den vanligaste formen att bli kund hos en bank. 
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Interest: Detta steg förklarar hur företaget ökar intresset hos kunden. I intervjun med Anders Ragvald 

och Stina Falklind-Gross berättade de att Swedbank gärna vill bli uppfattade som enkla, öppna och 

omtänksamma. De vill även vara varma och välkomnande mot alla och skapa ett förtroende hos 

konsumenterna. Det är viktigt att konsumenten får en känsla, de ska tycka om banken och få förtroende 

för den. Kan kunderna få denna känsla så är det lätt att få dem att bli mer intresserade av banken och 

söka mer information om produkterna/tjänsterna. 

 

Desire & Action: Det här steget förklarar hur steget är från att få kunden intresserad av tjänsten till att få 

konsumenten att bli kund. Swedbank jobbar mycket med att alla ska vara välkomna. De jobbar också 

mycket med att vara uppdaterade för att få med ungdomssegmenten. Detta kan visa sig som 

apputveckling och nya sajter. Swedbank sätter innovation som en viktig byggsten i utvecklingen av 

banken. Varför man satsar mycket på ungdomssegmentet är för de äldre redan har mycket etablerat i sin 

bank och de kunderna är svårare att få dem att byta bank då detta blir mycket med invecklat än att fånga 

in de ungdomar som ska välja sin första bank eller som idag inte är så involverad i sin befintliga bank. 

 

Då vi applicerar service value chain-modellen så visar det att Swedbank har en direktintegrering med 

kunderna. Den externa marknadsföringen styrs främst från den centrala marknadsavdelningen, detta för 

att hålla en samstämmig bild av banken i hela koncernen.  

Den interna marknadsföringen inom service value chain liknar den externa men handlar mer om att alla 

inom organisationen är samspelta. Detta visar sig genom att då Swedbank har en centralstyrd 

marknadsföringsavdelning som ständigt skickar en mängd interna informationskanaler, så bidrar det 

med att personal och anställda alltid håller sig uppdaterade om vad som händer i banken. 

 

Swedbank gör mycket marknadsföring online, detta kan jämföras med den virala metoden i Word of 

mouth metoden (WOM). Detta är en bra marknadsföringsmetod för Swedbank då det har visat sig att 

företaget får full uppmärksamhet i minuter istället för sekunder när de gör sin marknadsföring online52. 

Den andra metoden i WOM är buzz-metoden. Swedbank riktar sig till alla och har inte ett utvalt 

segment. Detta gör att man inte använder sig aktivt av Buzz-metoden då Buzz-metoden endast ska 

marknadsföra Swedbank till utvalda personer som ska sprida informationen vidare. 

 

Om vi tittar på Target marketing approaches-metoden så använder Swedbank Differentiated marketing-

tillvägagångsättet. Då Swedbank inte riktar in sig på en specifik individ utan riktar sig till alla. De 

                                                
52 George N. Paltayian, Andreas C. Georgiou, Katerina D. Gotzamani, Andreas I. Andronikidis. “An integrated framework to 
improve quality and competitive positioning within the financial services context”. 
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anpassar sina tjänster dock till kundens individuella behov när de väl har blivit kunder hos dem. Detta 

visar Swedbank till exempel med att de gärna satsar på att du ska bli mer aktiv som kund. Swedbank ser 

gärna att du har fler bankärenden samlade hos dem. 

 

5.3 Handelsbanken 

AIDA modellen kan hjälpa till att förstå varför Handelsbanken har valt att marknadsföra sig på det sättet 

som de gör idag. 

När vi jämför AIDA modellen med intervjuerna från Handelsbanken kan vi först konstatera att det kan 

skilja sig mycket beroende på vad varje kontor har valt att göra. På kontoret i Lindhagen, där vi 

intervjuade Jan Larsson, fick vi veta att de använder sig av post- och mailutskick lokalt för att 

uppmärksamma allmänheten att de finns där. I steget efter post- och mailutskicken försöker de öka 

konsumenternas intresse genom att ringa och tala med dem. Genom att ge personlig rådgivning hoppas 

de kunna bygga upp intresset ytterligare, vilket leder till att konsumenterna blir kunder. 

Sponsring kan också förekomma som en väg för att få uppmärksamhet och öka intresset hos 

konsumenten. 

  
På kontoret i Högdalen berättade Maria Sjöstedt att de använder sig av flera sätt för att nå ut till 

konsumenterna och skapa en medvetenhet om att de finns. De har bland annat delat ut goodiebags med 

informationsblad, annonserat lokalt samt arbetat med sponsring. För att öka intresset ytterligare har de 

till exempel haft öppet hus på mötesplatsen i Stureby för att locka dit kunder för mer information. Detta 

gjorde båda kontoren för att kunna få konsumenterna till att vilja ha tjänsterna som de erbjuder, till att 

nå det sista steget som är att konsumenterna skaffar dem och blir kunder. 

  
AIDA modellen tar upp att när marknadskommunikatören ska bygga upp ett budskap så finns det två 

viktiga faktorer att tänka på; Vad budskapet ska säga och hur det sägs. 

Detta är av större betydelse att tänka på om det är en reklamfilm eller annonsering som ska skapas som 

når ut till alla genom massmedia. Då det kan skapa en generell bild av ett företaget från allmänheten. 

Dock är det även viktigt att beakta de här faktorerna genom lokal marknadsföring. Intervjuerna med 

Handelsbanken visar att de gör detta men inte till hur stor del, då det är väldigt svårt att mäta hur 

engagerade olika marknadskommunikatörer är och då vårt syfte inte inkluderar detta tar vi endast det i 

beaktning. 

  
Genom att analysera deras budskap kan vi se att marknadsföringen de gör har ett konkret syfte, vilket är 

att locka till sig nya lönsamma kunder och som också är ett av de mål som de har med sin 
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marknadsföring. Dock är det som skiljer dem åt målgrupperna som de riktar in sig på. Kontoret i 

Högdalen riktar mycket av sin marknadsföring mot de geografiska områdena Stureby och Svedmyra 

samtidigt som kontoret i Lindhagen riktar sig mycket mot deras kundsegment som de vill nå ut till.  

 

Då Handelsbanken är en decentraliserad organisation så sker ingen integrering mellan ledning och 

kunderna som Service Value Chain modellen visar utan den sker enbart genom personalen och 

kontoren. När det kommer till marknadsföringen så är det inte ledningen som bestämmer hur kontoren 

ska marknadsföra sig, det är upp till kontoren själva att bestämma. De har frihet att välja själva hur 

mycket och med vilka medel de vill marknadsföra sig, då kontoren själva står för 

marknadsföringskostnaderna som uppstår. Det som styrs av ledningen är layouten som Handelsbanken 

har och informationsavdelningen fungerar som en supportfunktion för kontoren i detta.  

Handelsbanken jobbar i allmänhet mycket med att skapa goda relationer till sina kunder genom bland 

annat personlig rådgivning. De vill kunna ge varje kund individuell service för att genom det skapa goda 

relationer. Högdalens kontor brukar även anordna kundaktiviteter för att relationerna mellan kunderna 

och personalen ska fördjupas. Då bra relationer byggs kan det också skapa en god Word of mouth 

(WOM).  

 

WOM metoden som blir aktuell i det här fallet är Buzz metoden som de kan marknadsföra sig genom. 

Handelsbanken har länge haft samma struktur på sin organisation och har varit med länge på marknaden 

vilket gör att de är välkänt företag. Jan Larsson ansåg att den bästa marknadsföringsmetoden är att 

leverera till kunden och genom det skapas ett bra rykte som senare kan leda till en bredare kundkrets 

genom WOM.  

 

När vi jämför vår empiri från Handelsbanken med Target marketing approaches kan vi se att 

Handelsbanken använder sig av differentiated marketing i sin marknadsföringsstrategi, då den riktar sig 

väldigt mycket mot specifika marknadssegment. Då kontoret i Lindhagen riktar sig mycket mot 

bolånetagare anpassar de marknadsföringen mycket mot just det kundsegmentet. Kontoret i Högdalen 

riktar sin marknadsföring mot ett geografiskt område i sin marknadssegmentering. Deras pilotkoncept 

om en mötesplats som de har infört i Stureby är ett exempel på differentiated marketing, då de erbjuder 

denna tjänst för att nå så många konsumenter som möjligt som passar just det segmentet. Det finns inget 

kontor sedan tidigare inom det området, så genom att de kan erbjuda tjänster på plats hoppas de kunna 

få fler och djupare relationer med konsumenterna. 
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Focus/concentrated marketing är en marknadsföringsstrategi som Handelsbanken också kan anses 

använda sig av. Den här metoden används när företag vill marknadsföra sig lokalt vilket båda kontoren 

som vi har intervjuat gör. De gör det bland annat genom att arbeta med lokal sponsring och kontoret i 

Högdalen kan också annonsera lokalt vid speciella tillfällen. Denna strategi kan också användas när 

företag vill sticka ut med något extra, detta kan jämföras med frukostpåsarna som Högdalen har planerat 

att göra i vår eller med goodiebagsen som de delade ut till företag i området.   

 

5.4 Tidigare forskning 

I artikeln Balancing transaction and relationship marketing in retail banking kommer de fram till 

att för att uppfylla effektiv tillgångsdrift, bör organisationer koncentrera sig på produktlönsamhet 

och/eller fokusera mer på den individuella kunden. Produktivitet samt förbättringar i servicekvalitén är 

också mycket viktigt för dagens banker i bland annat produkt, distribution, pris, masskommunikation, 

försäljning och människoaspekt. Banker bör fokusera på indirekta interaktioner med kunderna och/eller 

direkta interaktioner. Bankerna bör också koncentrera sig på de tekniska aspekterna och kundernas 

instrumentala förväntningar som tillhandahålls av de konkreta dimensionera av produkten och/eller de 

funktionella aspekterna. 

 

När vi analyserar det som de säger är viktigt i den här artikeln för bankerna att koncentrera sig på, kan vi 

konstatera att Swedbank gör mycket av detta. De fokuserar mycket på den individuella kunden och 

dennes behov samt på förbättringar i servicekvalitet som till exempel masskommunikation, 

människoaspekt samt produkt som de själva lyfte fram mycket under vår intervju. De fokuserar också 

mycket både indirekta och direkta interaktioner och med det även tekniken och dess användning för 

konsumenten idag. 

 

Handelsbanken sysslar också aktivt med många av dessa punkter och genom våra intervjuer kan vi 

konstatera att störst fokus ligger på lönsamhet och fokus på den individuella kunden. Då direkta 

interaktioner med kunderna är av större vikt för att kunna skapa goda relationer. De arbetar också 

mycket med förbättringar i servicekvaliteten där bland annat produkt, distribution samt försäljning är 

viktiga faktorer. Handelsbanken koncentrerar sig också mycket på de tekniska aspekterna. 

 

I artikeln An integrated framework to improve quality and competitive positioning within the 

financial services context kommer forskarna fram till att det finns ett antal viktiga faktorer som är 

viktiga för konsumenter vid val av bank. Den första är prissättning därefter kommer effektiv service och 

plats. 
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Swedbank arbetar mycket mot en effektiv service vilket vi kan se genom att analysera företagets egna 

värderingar. Dessa värderingar är öppen, enkel och omtänksam, där företaget beskriver värderingen 

enkel som att de erbjuder sina kunder tjänster som är enkla att använda samt att de arbetar mot en 

okomplicerad kundupplevelse. De vill kunna bidra med en klarhet när det uppstår komplexa frågor hos 

kunderna som kan vara svåra att förstå. Swedbank beskriver också i sin marknadsföringsstrategi att de 

vill öka sin beslutskraft som sker närmare kunden, vilket visar på att de försöker utveckla 

tillgängligheten och förändra platsen för konsumenterna. 

  
Handelsbanken beskriver i sin företagsfilosofi att de är en decentraliserad organisation, kontoret är 

banken. Detta visar att de arbetar mycket med platsen för konsumenterna och att de vill att alla 

affärsbeslut som berör den enskilda kundens relationer med banken ska tas nära kunden. Detta skapar i 

sin tur en effektiv service. 

  
I artikeln Generic technology-based service quality dimensions in banking: Impact on customer 

satisfaction and loyalty upptäckte de genom studien att ”teknisk användbarhet dess lätthet och 

tillförlitlighet” och ”konsumentservice” hade en positiv och signifikant påverkan på konsumenten. 

Deras resultat visar också att ”konsumentservice” har en större påverkan på konsumenters 

tillfredsställelse än ”teknisk användbarhet dess lätthet och tillförlitlighet”. 

Dock är inte vikten av enkelhet och tillförlitligheten av teknologin mindre viktig, då detta kan skapa en 

självförtroendekick hos konsumenten som gör att erfarenheten blir positivare. 

  
Swedbank beskriver orden öppen och enkel som hör till deras värderingar, där öppen bland annat 

handlar om nya sätt att betjäna deras kunder. Enkelheten beskrivs bland annat som att deras tjänster ska 

vara enkla att använda samt att de ska erbjuda en positiv och okomplicerad kundupplevelse. Detta kan vi 

analysera genom att se efter hur deras online tjänster ser ut. Swedbank har en hemsida som ser modern 

ut och som är lätt att orientera sig på. De berättade även under intervjun som vi var på att de 

marknadsför sig mycket online då användning av flera olika medier blir en komplettering till varandra, 

vilket visar att de arbetar mycket mot att utveckla och underlätta för konsumenterna De har även 

utvecklat en applikation till mobiltelefonen som ska göra det enkelt att kolla de egna kontona och 

överföringar och annat för konsumenten. 

  
Handelsbanken kan vi endast analysera genom att observera hur deras hemsida ser ut. Den är lätt att 

orientera sig på men har ett äldre utseende. På vår intervju med Handelsbanken Högdalen berättade 
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Maria Sjöstedt att den offentliga marknadsföringen som de på kontoret använder sig av är i stort sätt 

enbart genom deras hemsida. Handelsbanken har, även dem, utvecklat en applikation för mobiltelefoner 

som ska göra det enklare för konsumenten att få översikt över sina transaktioner och kontouppgifter.  

  
I artikeln Improving marketing process using Six Sigma techniques (case of Saman Bank) visade 

forskningen att hur marknadsföringskoncept styrs är relaterat till förbättringar av en banks 

marknadsföringsprocess genom användningen av de sex sigman. De kom fram till att under en tre sigma 

prestations nivå ökade de flesta bristerna i planeringsfasen vid bankens marknadsföringsprocess. 

De sex sigman var att förbättra kundrelaterade mått som kundlojalitetens utveckling, vikten av 

utvecklingen av IT-system för bankers marknadsförings avdelningar, förlita sig mer på resultat från 

konsumentundersökningar och marknadsforskning för att bemöta konsumenters behov, förse online 

konsumenter med support och handledning på bankens webbsida och överväga förändringar i dess 

struktur till att ha en oberoende, ansvarsfull och ansvarig marknadsförings avdelning. 

  
Swedbank har en marknadsföringsavdelning som styr marknadsföringen i organisationen De arbetar 

också mycket med onlinetjänster för att underlätta för konsumenterna samt att de marknadsför sig 

mycket genom de här kanalerna.  På deras hemsida finns även en support funktion som är tillgänglig 7-

23 alla dagar53. 

 

Handelsbanken har ingen marknadsföringsavdelning, istället är det upp till varje kontor att välja hur och 

mängden de vill marknadsföra sig. De har dock en supportfunktion som kontoren kan ta del av genom 

att kontakta Handelsbankens informationsavdelning. Handelsbanken marknadsför sig till stor del genom 

deras hemsida och de har också en supportfunktion för kunden där det är möjligt att få hjälp alla timmar 

om dygnet54. Artikeln tar upp vikten av att förlita sig på konsumentundersökningar och 

marknadsundersökningar, vilket Maria Sjöstedt kom in på under vår intervju då hon sa att en av 

anledningarna till att de inte marknadsför sig centralt är då marknadsundersökningar visar att 

konsumenten kan ha svårigheter med att definiera reklamen. 

 

Det här visar att både Swedbank och Handelsbanken är engagerad i utvecklingen av många punkter som 

artikeln tar upp. Dock kan vi inte veta hur mycket resurser de lägger på utvecklingen av dem då vårt 

syfte med arbetet inte var att undersöka detta. 

                                                
53 http://www.swedbank.se/privat/kontakta-oss/index.htm 
54http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanst
er&amp;sa=/SHB/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B 
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6. Resultat 

___________________________________________________________________________________ 

Här presenteras resultatet av undersökningen samt en sammanfattning av svaren vi fått från empirin, 

analysen och vår problemformulering. 

___________________________________________________________________________________ 

 

6.1 Frågeställningar 

6.1.1 Frågeställning 1 

Hur väljer Swedbank samt Handelsbanken hur de ska synas och uppfattas offentligt? 

 

Genom att jämföra de olika marknadsföringsstrategierna i Target marketing approach metoden med hur 

Handelsbanken och Swedbank väljer att synas, går det att se hur mycket de kan påverka hur de ska 

synas och uppfattas offentligt.  

Handelsbanken använder sig av olika metoder som differentiated marketing och Focus/concentrated 

marketing. Kontoret i Högdalen arbetar också väldigt mycket med WOM:s Buzz-metod. Dessa metoder 

använder de sig av då deras marknadsföring riktar sig till konsumenter som finns inom samma 

geografiska område som dem. Då marknadsföringen i Handelsbanken är decentraliserad, vilket betyder 

att kontoren styr hur de vill marknadsföra sig och med vad, så bidrar det till att den mesta 

marknadsföringen sker lokalt.  

Andra faktor som kan vara bidragande till detta är att kontoren själva får stå för 

marknadsföringskostnaderna som uppkommer samt att de inte vill marknadsföra sig genom centrala 

kampanjer. Handelsbanken använder sig av detta bland annat då de vill uppfattas som en 

relationsbyggande bank, då de värnar mycket om sina befintliga kunder genom personlig rådgivning 

med mera.     

På Target marketing approaches-metoden så liknar sig Swedbanks metod mest åt Differentiated 

marketing-tillvägagångsättet. Då Swedbank vill uppfattas som en bank som riktar sig mot alla 

konsumenter och inte till någon specifik kundgrupp. Swedbank gör mycket marknadsföring online, detta 

kan jämföras med den virala metoden i WOM samt genom Buzz-metoden.  

 

6.1.2 Frågeställning 2 

Varför har Handelsbanken samt Swedbank valt att marknadsföra sig på det sättet de gör? 
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Handelsbanken har valt att marknadsföra sig såhär då det gör att de når ut till sina målgrupper på ett 

effektivt sätt samt att kundsegmenten de vill nå ut till kan variera beroende på var kontoren är placerade 

med mera. Metoderna förmedlar också de budskap som de vill nå ut med på ett bra och enkelt sätt.  

Swedbank marknadsför sig genom bland annat TV-reklamer, då de anser att det är den bästa 

kommunikationskanalen för att förmedla känslor som de vill nå ut med. De vill rikta sin marknadsföring 

mot alla och vara en inkluderande bank. De har skapat flera olika karaktärer i sina reklamer och 

annonser. Dessa ska representera de olika kunderna och förmedla hur “Livet under eken” är. Eken är 

banken och karaktärerna är kunderna. Detta för att få banken att kännas familjär bland konsumenterna.  

 

6.1.3 Frågeställning 3 

Hur skiljer sig Swedbanks marknadsföringsmetod jämfört med Handelsbankens? 

 

Marknadsföringsmetoderna skiljer sig väldigt mycket åt mellan Swedbank och Handelsbanken. 

Swedbank riktar sin marknadsföring mot alla och vill få alla att känna sig välkomna, detta gör de genom 

att bland annat marknadsföra sig genom flera olika mediekanaler och har en marknadsföringsavdelning 

som endast fokuserar på detta.  

Handelsbanken riktar istället sin marknadsföring lokalt då det är upp till varje kontor om hur de vill 

marknadsföra sig eller inte. Deras organisation är starkt decentraliserad vilket också bidrar till en mer 

riktad marknadsföring, lokal marknadsföring  
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7. Slutdiskussion 

___________________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt sammanfattas undersökningen i korthet. Här beskrivs även metodkritiken där författarna 

granskar och diskuterar de val som har gjorts i undersökningen. Även reflektion och tips på vidare 

forskning beskrivs.  

___________________________________________________________________________________ 

 

7.1 Sammanfattning 

Handelsbanken och Swedbank skiljer sig mycket åt när det kommer till valen av 

marknadsföringsstrategier. Handelsbanken håller en låg profil när det kommer till extern 

marknadsföring då de vill rikta in sig på utvalda segment och kunder. 

Swedbank vill framstå som “en bank för alla” och vill därför att deras externa marknadsföring ska nå ut 

till alla och att alla ska känna sig lockade av att veta mer om Swedbank och dess tjänster/produkter.  

Författarnas bidrag var att försöka uppnå en generalisering för vidare forskning samt att kunna användas 

generaliseringen för liknande organisationer i problemlösningar.  

 

7.2 Kritisk granskning 

Generaliseringar av kvalitativa fallstudier brukar ifrågasättas, vilket ofta kan uppfattas som en svaghet 

jämfört med kvantitativa uppläggningar. Detta varierar också på vad forskaren menar med 

generalisering. Räknar forskaren endast med ytliga regelbundenheter finns det inget skäl till varför ett 

mönster som uppfattas skulle gälla vid flera tillfällen55.  

Undersökningen som har gjorts är en fallstudie. Fallstudie utgår i från generaliseringar och är också 

fallstudiens nackdel. Trovärdigheten av de generaliseringar som görs från resultatet kan bli svaga56. 

Slutsatsen, för denna uppsats, är tydlig men för att kunna generalisera skulle ett större urval av banken 

samt intervjuer behövas. Då begränsad tid gjorde att vi fick svårt med att bredda vårt urval samt tid till 

fler intervjuer kan vi ändå dra slutsatsen om att vi fick fram mycket som var relevant till vårt syfte. 

Dock är detta en stark grund för att kunna utveckla och forska vidare för att uppnå en starkare 

generalisering inom området. 

Då vi fick kontakt med de som styr marknadsföringen i Swedbank och sätter riktlinjerna för deras 

organisations marknadsföring samt två kontor i Handelsbanken som berättade hur de marknadsför sig, 
                                                
55 Alvesson, M. Sköldberg, K. 2008. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, uppl. 2:1. Lund: 
Studentlitteratur.  
56 Denscombe, M. 2000. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur. 
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tycker vi att det visar en stark översiktlig bild av hur de två företagen arbetar med marknadsföringen.  

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjufrågor till våra djupintervjuer. Valet av våra frågor 

bestämdes utifrån vår problemformulering. Under intervjuerna ställdes även ytterligare frågor som var 

följdfrågor av respondenternas svar på frågorna. Detta ökade förståelsen men kan göra att det finns 

brister i förståelse för läsaren hur vi har kommit fram till svaret. Frågorna kan uppfattas som ledande 

vilket kan påverka reliabiliteten av uppsatsen. Vi kan heller inte veta till fullo att respondenternas svar är 

helt ärliga57. Tyvärr har det inte funnits tid till att undersöka riktigheten i respondenternas svar.  

Vårt resultat kanske även skulle ha fått en högre reliabilitet och validitet om vi hade valt att kontakta 

Swedbanks kontor samt handelsbankens informationsavdelning för att intervjua dem om hur de 

uppfattar marknadsföringen.  

 

Författarnas jag har också stor påverkan på resultatet av undersökningen. Detta då våra tidigare 

erfarenheter, värderingar, identitet och bakgrund kan påverka undersökningens utfall58.  

Den erfarenhet om undersökningens problemställning som vi har är endast erfarenhet som har nått oss 

genom tidigare uppfattning om bankerna samt deras marknadsföring.  

 

7.3 Vidare forskning 

I och med denna undersökning har vi kommit i kontakt med teorier och begrepp som utgör grunden till 

denna undersökning. På grund av begränsad tid har vi inte haft tid nog att gå mer djupgående om övriga 

intressanta delar som vi har fått reda på genom bland annat intervjuerna.  

Vi anser att det skulle vara intressant att fortsätta undersöka huruvida de olika bankernas 

marknadsföringsstrategier mottages av kunderna.  

 

En undersökning där författaren tar reda på vilken sorts marknadsföringsstrategi som framstår som det 

mest fördelaktiga av kunderna skulle även detta vara mycket intressant att ta reda på. 

 

Ytterligare ett område som vi tycker vore intressant att forska vidare inom är hur ett varumärke påverkar 

mervärdet. Detta vore intressant att titta på då det nu kommer fler och fler stora konkurrenter som 

                                                
57 Denscombe, M. 2000. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur. 
58 Denscombe, M. 2000. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur. 
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ständigt hotar de redan etablerade företagen i den finansiella sektorn, för att se hur det varumärke som 

undersöks svarar på nya konkurrenter. 
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9. Bilagor 
9.1 Intervjufrågor 
 
- Hur har ni valt att marknadsföra (strategi) er? 
 
- Har ni någon bestämd målgrupp? 
 
- Finns det några direktiv ni måste följa när ni marknadsför er? 
 
- Vad är ert mål med er marknadsföringen? 
 
- Fokuserar ni på att få in nya kunder eller på att ha bra relationer med befintliga kunder för att de ska ge 
fler (stort engagemang)? 
 
- Hur svarar ni på att andra banker utvecklar sina tjänster eller utvecklar nya tjänster?  
 
Awareness: 
- Hur gör ni för att få kunderna uppmärksamma på er tjänst? 
Interest: 
- Hur ökar ni intresset hos kunden? 
Desire & Action: 
- Hur är steget från att få kunden intresserad av tjänsten till att få konsumenten att bli kund? 
 
 
9.2 Intervjuer 

9.2.1 Intervju 1 

Intervju med Anders Ragvald och Stina Falklind-Gross Swedbank 121121  
  

-  Vad är Anders och Stinas  arbetsuppgift? 

De är ansvariga för kommunikationen på de fyra marknaderna och över deras sätt att kommunicera. De 

skapar riktlinjerna för de fyra marknadernas marknadsföring och kontrollerar att de följs. De har varit 

med och utvecklat konceptet “livet under eken”, där Stina först arbetade som konsult i Swedbank för en 

reklambyrå som Anders arbetade med. Stina är sedan två månader anställd av Swedbank. Sedan 1995 

har de arbetat starkt kring en varumärkesuppbyggnad, som har innehållit både arbete kring identitet 

uppbyggnad, events samt sponsring. De arbetar som paraply. 

  
-  Hur har ni valt att marknadsföra Swedbank? 

De vill marknadsföra banken genom att arbeta fram en vision som de kan förmedla till konsumenterna. 

De vill gå från att anses vara en Sparbank till en internationellbank. De har skapat flera olika karaktärer i 

sina reklamer och annonser som ska representera de olika kunderna och förmedla hur “livet under eken” 
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är. Viktigt med att den röda tråden är synlig “livet under eken” som beskrivs med de olika 

karaktärerna/figurerna som de har skapat. Eken är banken och karaktärerna är kunderna. 

 

“Vi vill skapa en hållbar ekonomi” 

  
-  Vilka kanaler använder ni för att marknadsföra er? 

Efter finanskrisen kände de att alla storbanker var lika på marknaden och ville därför hitta ett sätt som 

Swedbank kunde särskilja sig på. Efter finanskrisen var även bankernas rykte försämrat vilket 

Swedbank ville förändra. De ville då motverka den negativa bilden genom att skapa känslor hos 

konsumenterna och få tillbaka deras förtroende.  

Detta har de då arbetat med främst genom TV, vilket de anser är en väldigt viktig 

marknadsföringskanal. Speciellt då det är en emotionell marknadsföringskanal och det de vill är att 

förmedla en känsla. De anser också att medierna kompletterar varandra och de marknadsför sig mycket 

online (internetbanken). De har 4,2 miljoner kunder varav 2,5 miljoner är aktiva online. De har 320 

kontor vilket också är väldigt viktiga marknadsföringskanaler där de kan marknadsföra sig genom 

skylfönster etc. Swedbank är ett massmarknadsvarumärke och därför måste de använda sig av 

masskommunikation.    

De vill rikta all sin marknadsföring mot alla i hela landet. Vilket också ger dem en positionering på 

marknaden och skapar en form av branding. Olika länder har olika behov och marknadsföringen kan 

därför variera mellan länderna beroende på vad konsumenterna efterfrågar.   

De talade också om att Swedbank är en bank som skapades av samhällsengagemang, då de är 

samhällsengagerade och lokalt aktiva. Vilket de visar genom att arbeta mycket med att unga och 

nyinflyttade ska få arbete. De vill även stödja immigranter som kommer till Sverige som har utbildning 

men som inte är certifierade enligt EUs kriterier. Swedbank samarbetar också mycket med Friends och 

stödjer dem och deras arbete, vilket gjorde att de gav bordet namnet till den nya arenan till Friends.   

  
-  Har ni någon bestämd målgrupp? 

De vill nå ut till alla. De vill förstärka relationen med de befintliga kunderna och få fler aktiva i 

Handelsbanken. Då det finns många kunder som har flera banker på grund av att lönen kan sättas in på 

en annan bank etc, vill de stärka relationen med dessa kunder och få dem mer aktiva genom att 

konsumentens alla konton ligger hos dem. De vill självklart också få in nya kunder och ofta är det 5 till 

6 gånger så dyrt att ta in en ny kund. De vill skapa så bra kundrelationer som möjligt så att konsumenter 

som kommer till dem har rekommenderats dit genom befintliga kunder. Kan banken skapa ett så högt 

värde ger det i sin tur ekonomiska resultat för både banken och konsumenten.  
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“Vi vill nå rekommendations benägenhet hos de befintliga kunderna”. 

 

-  Vad är ert mål med er marknadsföringen? 

Deras mål är att bli uppfattade som enkla, öppna och omtänksamma av konsumenterna. De vill även 

vara varma och välkomnande mot alla och skapa ett förtroende hos konsumenterna. Det är viktigt att 

konsumenten får en känsla, de ska tycka om banken och få förtroende för den.   

 

”vi vill skapa en en hållbar ekonomi”. ”här växer livet” 

  
-  Hur vill ni att Swedbank uppfattas? 

De vill uppfattas som öppna enkla och omtänksamma. De vill att konsumenterna ska känna ett förtroende 

för Swedbank och förstå att deras mål är att hjälpa människor att få deras privata ekonomi att växa. 

konsumenter ska uppfatta banken som varm och välkomnande och känna sammanhörighet med 

Swedbanks företagskultur. 

 

“Sitter i Swedbanks DNA att skapa förtroende och sympati”.  

 

-  Fokuserar ni på att få in nya kunder eller på att fördjupa relationerna med befintliga kunder? 

Den mesta marknadsföringen sker online, vilket gör att kommunikation mest riktas mot deras befintliga 

kunder. Dock marknadsför de sig mot alla konsumenter genom andra kanaler, vilket gör att de fokuserar 

på båda delarna.    

 

 -  Hur svarar ni på andra bankers marknadsföring? 

De har ingen strategi för hur de ska svara på andra bankers marknadsföring då de inte vill göra det. De 

fokuserar istället på att köra sitt egna race.  

  
Awareness: 

Hur gör ni för att få kunderna uppmärksamma på er tjänst? 

Stina pratade också om att vanligaste formen att bli kunder hos en bank är genom att lönekontot är där, 

föräldrar öppnar konton åt barn.. 

 

Interest: 

Hur ökar ni intresset hos kunden? 
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Desire & Action: 

Hur är steget från att få kunden intresserad av tjänsten till att få konsumenten att bli kund? 

Ping pointing. Ungdomssegmenten; tar fram ett koncept för just ungdomar. Utvecklar nya, sajter och 

appar. EX. ungdomssegment håller på att utveckla nya sätt att nå dem. viktigt att vara innovativa.  

 

9.2.2 Intervju 2 

Jan Larsson, kontorschef, Handelsbanken 121126 

 

Hur har ni valt att marknadsföra (strategi) er? 

Handelsbanken tror på en mer riktad marknadsföring mot en specifik målgrupp.  

Handelsbanken är en decentraliserad organisation och jobbar därför med eventuell marknadsföring från 

varje enskilt kontor, då många andra banker är centraliserade. De arbetar inte med en bred 

marknadsföring då de är mer selektiva med vad eller vart de vill marknadsföra sig. Jan anser att den 

bästa marknadsföringsmetoden är att leverera, så att ett bra rykte kan skapas och genom det bredda sin 

kundkrets. Varje kontor arbetar med lokal marknadsföring, så hans kontor har valt att sponsra ett lokalt 

fotbollslag. Det är upp till varje kontor vad och hur de vill marknadsföra sig. 

“Behöver inte annonser”  

Handelsbanken har länge haft samma struktur på sin organisation och anser därför att de inte behöver 

marknadsföra sig så brett då de har varit med länge på marknaden och är ett välkänt företag inom 

branschen. 

Skog och lantbruk är ett nytt affärsområde och de har valt att sponsra landets skidskytte.    

“Det spelar ingen roll om du har mycket marknadsföring om du inte kan leverera”.  
 

Har ni någon bestämd målgrupp? 

De vill få in nya kunder, både företagskunder samt privatkunder. I Lindhagen är det mycket nya 

bostäder som har byggts och som håller på att byggas vilket gör att de riktar sig mycket mot kunder som 

behöver bolån och försöker därför nå ut mycket mot just den kundgruppen.  

“Förmögna privatkunder”  

 

Finns det några direktiv ni måste följa när ni marknadsför er? 

Det finns inga riktlinjer att följa utan det styrs lokalt efter varje enskilt kontors egna önskemål. Då detta 

styrs genom varje kontor är det även det kontoret som står för de kostnaderna som uppstår av den 

sponsring eller annan marknadsföring som de väljer att göra. Handelsbankens layout är dock centralt 
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styrd och fungerar som en supportfunktion för kontoren, den avdelning som har hand om detta är 

informationsavdelningen. Det är också den avdelningen som skapar roll-upsen och skyltningen på varje 

kontor efter deras specifika önskemål.  

 

Vad är ert mål med er marknadsföringen? 

Målet med deras marknadsföring är att få in nya bra kunder. De vill nå en kundförädling vilket de menar 

med att få fler befintliga kunder mer aktiva genom att använda sig av fler tjänster och ha endast 

Handelsbanken som bank. Deras mål är också att få sina kunder nöjda och därmed skapa en positiv 

ryktesspridning om banken.  

 

Fokuserar ni på att få in nya kunder eller på att ha bra relationer med befintliga kunder för att de 

ska ge fler (stort engagemang)? 

De fokuserar både på att sköta om befintliga kunder samt på nya.  

 

Hur svarar ni på att andra banker utvecklar sina tjänster eller utvecklar nya tjänster?  

Målet med deras marknadsföring är att få in nya bra kunder. De vill nå en kundförädling vilket de menar 

med att få fler befintliga kunder mer aktiva genom att använda sig av fler tjänster och ha endast 

Handelsbanken som bank. Deras mål är också att få sina kunder nöjda och därmed skapa en positiv 

ryktesspridning om banken.  

De svarar inte strukturerat på andra bankers marknadsföring. Däremot kan det vara bra att vara 

medveten om andra bankers marknadsföring anser Jan. Detta för att kunna jämföra ibland av nyfikenhet 

men de vill inte ta rygg på någon annan.   

 

Hur gör ni för att få kunderna uppmärksamma på er tjänst? 

De använder sig av post samt mailutskick till kunder lokalt och runtomkring kontoret.  

 

Hur ökar ni intresset hos kunden? 

De ökar intresset genom utskicken men också genom att ringa och prata med kunderna. De försöker 

arbeta upp intresset ytterligare genom personlig rådgivning med sina kunder.     

    

9.2.3 Intervju 3 

Maria Sjöstedt, kontorschef, Handelsbanken 121206 

 

Hur har ni valt att marknadsföra (strategi) er? 
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Handelsbanken är en decentraliserad organisation, så beslutsprocessen om hur kontoren ska 

marknadsföra sig sker på varje enskilt kontor. Marknadsföringen riktas då mot den lokala marknaden 

som kontoret befinner sig på. Den synliga/offentliga marknadsföringen som kontoret i Högdalen 

använder sig av är enbart genom deras hemsida och enstaka tillfällen även lokala tidningar vid speciella 

tillfällen. Högdalen har infört ett pilotkoncept, där de är en av åtta kontor som har valt att ha en 

mötesplats i Stureby. Detta innebär att de har ett kontor öppet där fyra dagar i veckan under tiderna 1600 

till 1900. 

Kontoret där har ingen kontanthantering eller bankfack etc. vilket gör att syftet är att finnas där på plats 

för personlig service av andra tjänster som banken erbjuder. 

Marknadsföring är väldigt dyrt att genomföra och därför är det viktigt att överväga om det väger upp de 

möjliga intäkterna. 

Däremot kan du inte öppna något nytt utan att berätta för omgivningen att du finns genom att lokalt 

annonsera, affischera samt genom kontoret. 

mötesplats (Kontoret) i Stureby har använt sig av lokal sponsring då de skulle ha öppet hus och bjöd in 

det lokala fotbollslaget där barn mellan 10-11 år spelade så att de kunde sälja fika. Detta gjorde de för 

att uppmärksamma omgivningen på att de fanns och för att ryktet om det skulle spridas genom barnens 

föräldrar till deras vänner och vidare.  

De har även använt sig av annan marknadsföring då de gav cyklister i området sadelvärmare med deras 

logga på. 

De har även planerat att de ska dela ut frukostpåsar den 14 februari till resande vid Stureby och 

Svedmyra då det är marknadsområdet de arbetar mycket mot nu. Frukostpåsarna kommer då att 

innehålla lite frukost blandat med broschyrer om banken och dess tjänster. De sponsrade även en lokal 

Speedway förening i somras, för att få fler människor medvetna om att de finns i Högdalen. 

Maria berättade även att de har börjat marknadsföra kontoret mycket mer det senaste året. 

Handelsbanken använder sig inte av några centrala kampanjer, då de kan vara väldigt svårt för 

konsumenten att definiera enligt tidigare undersökningar. I våras besökte de även företag i 

industriområdet som ligger i närheten av kontoret, då de gick omkring med jackor med Handelsbankens 

logga och delade ut goodiebags med pennor, godis och självklart informations broschyrer. Detta gjorde 

de för att uppmärksamma företagen i området på att de är en lokal bank och finns på orten, de gav även 

företagen affärsförfrågningar. (förslag). 

Dessa handlingar berättade Maria ger resultat och genom det mod till att våga visa upp Handelsbanken 

mer. De kan också anordna kundaktiviteter och den senaste var en glöggmorgon som de anordnade på 

kontoret. Målgruppen på kundaktiviteten var då riktad mot mer lönsamma kunder och hade valts ut av 

rådgivarna på kontoret. 
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Samarbetar ert kontor med andra kontor? (I sådana fall; varför just dessa?) 

De samarbetar inte med något annat kontor. Speedway upplägget skulle bli rätt dyrt så då frågade Maria 

om andra kontor ville delta men fick ett nej till det. De kan dela marknadsföring om de har samma 

behov och kunder men det är helt upp till varje kontor. 

 

Har ni någon bestämd målgrupp? 

De vill ha potentiellt lönsamma kunder och förmögna. Just nu fokuserar de på boende i Stureby. 

Kontoret i Högdalen har 6000 privatkunder och av dem är det 2000 som bidrar till ett negativt resultat. 

(icke lönsamma). 

I Rågsved är det en hög arbetslöshet till exempel och därför väljer de istället att göra en marknads 

selektering och rikta sig mer mot andra områden i närheten. Alltså istället för att rikta sig mot en speciell 

kundgrupp väljer de att rikta sig mer mot ett specifikt geografiskt område. Banken måste vara lönsam 

annars är den inte existensberättigad. 

 

Finns det några direktiv ni måste följa när ni marknadsför er? 

Det finns inga direktiv som de måste följa och heller inga centralt styrda kampanjer. Ibland kan röster 

höjas om att de vill ha lite draghjälp inifrån men de vill inte blanda in marknadsföring där. Detta för att 

organisationen är uppbyggd på ett speciellt sätt, vilket gör det till en organisatorisk fråga. Skog och 

lantbruk marknadsför men det är inte heller ett centralt beslut utan det är deras avdelning som bestämt 

det. Kontoren kan ha affisch prenumerationer och då kommer dessa till varje kontor med olika budskap. 

Det är sen upp till kontoret om de vill sätta upp affischen och lyfta fram budskapet. 

 

”Det du ser är något som du inte har sett förut” 

 

Produktägarna tar fram affischerna och när Maria skulle ha det till kontoret i Stureby talade hon med 

regionbankschefen. Sedan är det ett centralt tryckeri som trycker och distribuerar dem. Detsamma gäller 

broschyrerna som finns på kontoren. 

 

Vad är ert mål med er marknadsföringen? 

Målet med deras marknadsföring är att nå ut med budskap till befintliga kunder om vad de kan hjälpa 

dem med. De vill utveckla befintliga så de blir lönsammare och attrahera nya. De har inte valt nåt 

specifikt segment utan de vill vara breda. De vill istället nå ut mer geografiskt genom fokus mot Stureby 

och Svedmyra. 
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Fokuserar ni på att få in nya kunder eller på att ha bra relationer med befintliga kunder för att de 

ska ge fler (stort engagemang)? 

De vill vårda sina befintliga då missnöjda aldrig kommer tillbaka. De vänder sig även mot 

företagskunder och ofta är det stora volymer det handlar om där och dessa kan ibland sakna vissa 

produkter. Så de vill vissa att de finns där, prospekt bearbetning. Handelsbanken vill även visa att de 

finns för företag som har andra banker, om de någon gång skulle bli missnöjda och vilja byta. 

 

Hur svarar ni på att andra banker utvecklar sina tjänster eller utvecklar nya tjänster? 

De svarar inte nåt på det då de driver en bank långsiktigt och då fokuserar på vad som är viktigt för 

kunderna. De känner av andra bankers prissättningar men det gör att de luttras. Handelsbanken har ett 

stort spelutrymme så de kan konkurrera men vill inte det på en generell basis, ibland bedömer de att de 

kan göra det. De påverkas av andra men det blir svårigheter att svara när det finns så många nisch 

aktörer på marknaden. Handelsbanken strävar efter att vara lönsammast och inte efter att ha störst 

volym. 

 

 

 
 
 

 


