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Sammanfattning	
Titel:	 Råd	 från	 en	 robot?	 –	 En	 komparativ	studie	 av	 storbankers	 och	 nischaktörers	

utformning	av	finansiell	rådgivning	

Författare:		 Lina	Dahlander	och	Tove	Hultkrantz	

Handledare:	 Per	Frankelius	
Bakgrund:	 I	 Sverige	 sker	 stora	 förändringar	 i	 finanssektorn	 till	 följd	 av	 regleringar,	

internationalisering	och	teknisk	utveckling.	I	 takt	med	digitaliseringen	etablerar	sig	

nya	 digitala	 aktörer	 på	 bankmarknaden,	 fintechbolag	 och	 nischbanker.	 De	 nya	

aktörerna	 introducerar	 finansiell	 rådgivning	 som	 baseras	 på	 algoritmer,	 så	 kallad	

robotrådgivning.	 De	 nya	 alternativen	 till	 traditionell	 rådgivning	 innebär	 en	 högre	

konkurrens	 för	 etablerade	banker,	 som	 länge	haft	 en	 stark	position.	 Förändring	 av	

finansiell	rådgivning	och	konkurrens	från	nya	innovativa	aktörer	innebär	en	komplex	

utmaning	och	det	är	således	relevant	att	undersöka	hur	olika	aktörer	ställer	sig	 till	

förändring	av	finansiell	rådgivning.		

Syfte:		 Syftet	med	studien	är	att	analysera	hur	olika	 finansiella	aktörer	utformar	 finansiell	

rådgivning	i	ljuset	av	digitalisering	och	automatisering.	

Metod:		 	 Studien	är	utformad	med	en	kvalitativ	flerfallstudiedesign.	Det	empiriska	materialet				
har	 samlats	 in	 från	 respondenter	 i	 två	 olika	 urvalsgrupper,	 storbanker	 och	

nischaktörer	i	Sverige.	Sammanlagt	har	sex	semistrukturerade	intervjuer	genomförts.			

Slutsats:		 Resultatet	visar	att	de	olika	aktörerna,	storbanker	och	nischaktörer,	har	skillnader	och	

likheter	 i	 deras	 erbjudanden	 av	 finansiell	 rådgivning.	 De	 traditionella	 aktörerna,	

storbankerna	 samt	Söderberg	&	Partners,	 erbjuder	personlig	 fysisk	 rådgivning	och	

framhäver	 rådgivarnas	 kompetens	 som	 en	 konkurrensfördel.	 De	 digitala	

nischaktörerna	 erbjuder	 alternativ	 till	 traditionell	 finansiell	 rådgivning	 endast	 via	

digitala	 och	 automatiserade	 verktyg	 och	 framhäver	 användarvänlighet	 och	

transparens	 som	 deras	 konkurrensfördelar.	 Ålder	 och	 storlek	 är	 inte	 avgörande	

faktorer	 om	 en	 finansiell	 aktör	 väljer	 att	 erbjuda	 digital	 eller	 automatiserad	

rådgivning,	snarare	dess	inställning	till	digitaliseringens	framfart	och	vad	de	anser	att	

finansiell	 rådgivning	 bör	 innehålla.	 Avslutningsvis	 hämmas	 utveckling	 av	 finansiell	

rådgivning	 av	 nuvarande	 regelverk	 medan	 kommande	 regelverk	 kommer	 att	

underlätta	för	digitala	och	innovativa	nischaktörer.	Således	kommer	konkurrensen	att	

öka	och	storbankerna	behöver	därmed	omformulera	strategier	och	erbjudanden	för	

att	försvara	sin	marknadsposition.		

Nyckelord:		 Finansiell	 rådgivning,	 robotrådgivning,	 storbank,	 nischbank,	 fintech,	 digitalisering,	

automatisering	

	

	 	



	 	 	

	

	

	

	 	



	 	 	

	

	

	

Abstract	
Titel:		 Advice	from	a	robot?	–	A	comparative	study	of	major	banks	and	niche	companies	

design	of	financial	advisory	
Authors:				 Lina	Dahlander	and	Tove	Hultkrantz		

Supervisor:		 Per	Frankelius	
Background:	 	 As	 a	 result	 of	 regulations,	 internationalization	 and	 technical	 development	 major	

changes	 in	 the	 financial	 sector	 have	 occurred	 which	 have	 impacted	 financial	

institutions.	 New	 digital	 players,	 fintechs	 and	 niche	 banks,	 have	 introduced	

alternatives	 to	 traditional	 financial	 advisory.	 The	 new	 digital	 and	 self-directed	

financial	 advice	 which	 is	 based	 on	 algorithms	 is	 called	 robotic-advice.	 This	 poses	

challenges	to	older	and	established	banks,	which	have	had	a	strong	market	position	in	

the	past.	The	changes	in	society	and	competition	from	new	innovative	players	creates	

a	complex	challenge	which	is	likely	to	be	of	great	importance	for	financial	institutions	

in	the	future.	Therefore,	it	is	of	interest	to	investigate	how	different	companies	in	the	

financial	sector	are	responding	to	the	change	of	financial	advisory.	

Aim:		 The	aim	of	the	study	is	to	analyze	how	different	financial	institutions	design	financial	

advisory	in	the	light	of	digitalization	and	automatization.	

Methodology:	The	study	is	designed	in	accordance	with	a	qualitative	research	strategy.	Empirical	
data	have	been	collected	from	respondents	divided	into	two	different	groups,	major	

banks	 and	 niche	 players	 in	 Sweden.	 The	 study	 consists	 of	 six	 semi-	 structured	

interviews.	

Conclusion:		 The	findings	in	the	study	indicate	differences	and	similarities	in	the	major	banks	and	
niche	players	offers	of	financial	advisory.	The	traditional	financial	companies,	such	as	

the	 major	 banks	 and	 Söderberg	 &	 Partners,	 offer	 personal	 financial	 advisory	 and	

emphasizes	the	expertise	of	advisors	as	a	competitive	advantage.	Digital	niche-players	

offers	alternatives	 to	 traditional	 financial	advisory	 that	are	digital	and	self-directed	

and	 their	 competitive	 advantage	 is	 their	 simplicity	 and	 transparency.	The	 financial	

advisory	is	not	affected	by	the	players	age	and	size,	but	rather	the	companies’	attitudes	

towards	the	development	of	digitalization	and	what	they	consider	financial	advisory	

should	 include.	 Furthermore,	 the	 development	 of	 financial	 advisory	 is	 affected	 by	

current	regulations,	however,	new	regulations	will	facilitate	for	digital	and	innovative	

niche	 players.	 Therefore,	 the	 competition	 will	 increase	 and	 it	 is	 essential	 for	 the	

established	 banks	 to	 review	 their	 strategies	 and	 offers	 of	 financial	 advisory	 to	

maintain	their	market	position.	

Keywords:		 	Financial	 services,	 robot	 advisory,	 bank,	 niche	 bank,	 fintech,	 digitalization,	
automatization		
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1	

1 Inledning	

Lagen	om	finansiell	rådgivning	till	konsumenter	(SFS	2003:862)	ställer	krav	på	att	rådgivare	

ska	 ha	 tillräcklig	 kompetens	 för	 att	 kunna	 ge	 ett	 råd	 om	 till	 exempel	 aktier,	 fonder	 eller	

optioner.	Rådgivare	ska	tillgodose	konsumentens	intressen	och	anpassa	rådgivningen	efter	

personens	 önskemål	 och	 behov.	 Nu	 är	 en	 ny	 typ	 av	 rådgivare	 på	 väg	 in	 på	 den	 svenska	

marknaden,	nämligen	robotrådgivaren.		

	

Det	 är	 främst	 nya	 tekniska	 aktörer	 som	 introducerar	 robotrådgivare	 (Ström	2017b).	 Det	

innebär	att	storbankerna,	som	länge	haft	en	stark	ställning	på	den	finansiella	marknaden,	

möter	konkurrens	om	att	erbjuda	finansiell	rådgivning	till	konsumenter.	Uppfattningen	om	

nya	aktörer	och	digitalisering	av	banktjänster	har	dock	inte	enbart	möts	med	positiv	kritik,	

eftersom	 konsumenter	 önskar	 att	 de	 digitala	 tjänsterna	 kompletteras	 med	 en	 fysisk	

bankkontakt	(SKI	2016).	Det	ställer	det	nya	krav	på	finansiell	rådgivning	och	dess	utformning	

eftersom	ingen	fysisk	rådgivare	eller	möte	på	ett	bankkontor	är	nödvändig	om	rådgivning	är	

baserad	på	algoritmer	och	presenteras	via	digitala	verktyg.		

1.1 Bakgrund	

Finansiella	koncerner	och	framförallt	banker	har	stor	betydelse	för	den	svenska	ekonomiska	

välfärden	och	utgör	en	viktig	grund	för	samhällets	 infrastruktur	(Silver	2001).	De	senaste	

åren	 har	 betydande	 förändringar	 inom	 finanssektorn	 skett	 till	 följd	 av	

regleringar,	internationalisering	och	teknisk	utveckling,	som	banker	är	långsamma	att	svara	

på	(Capgemini	2017).		

		

Banker	 som	 erbjuder	 alla	 typer	 av	 finansiella	 tjänster	 går	 under	 benämningen	

fullsortimentbank.	De	största	fullsortimentbankerna	i	Sverige	är	Nordea,	SEB,	Swedbank	och	

Handelsbanken,	även	kallade	storbankerna.	De	står	för	63	procent	av	inlåningsmarknaden	i	
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Sverige	 (Svenska	 Bankföreningen	 2015).	 Därtill	 har	 Handelsbanken	 och	 Swedbank	 flest	

kontor	på	den	svenska	marknaden,	462	respektive	305	 (Swedbank	2016;	Handelsbanken	

2016).		

		

Enligt	 Svenska	 Bankföreningen	 (2015)	 är	 en	 del	 av	 bankers	 verksamhet	 att	 erbjuda	

privatpersoner	 möjligheten	 att	 sprida,	 minska	 eller	 omfördela	 risker	 i	 sparande	 genom	

finansiella	 produkter.	 Det	 sker	 främst	 genom	 finansiell	 rådgivning,	 antingen	 genom	 ett	

fysiskt	möte,	eller	via	distanskanaler	såsom	telefon	eller	e-möte.	Sedan	1996	har	banker	 i	

Sverige	erbjudit	tjänster	på	internet	och	användandet	av	finansiella	tjänster	via	digitala	och	

mobila	funktioner	ökar	kraftigt.	Laukkanen	(2007)	anser	att	det	har	lett	till	framsteg	inom	

utvecklingen	av	digitala	banktjänster	vilket	gjort	det	möjligt	att	skapa	mervärde	åt	kunder.	

Likaså	Hart	(1999)	instämmer	och	menar	att	digitalisering	av	banktjänster	är	ett	faktum	och	

allt	fler	kunder	väljer	att	få	finansiell	rådgivning	via	nätet.		

		

Till	 följd	av	 teknisk	utveckling	och	avregleringar	på	bankmarknaden	under	1980-talet	 till	

1990-talet	har	förutsättningar	skapats	för	finansiella	nischaktörer,	utan	fysiska	kontor,	att	

kunna	ta	marknadsandelar	(Ståhl	2017).	Definitionen	av	en	nischbank	är	en	bank	som	har	

specialiserat	 sig	 på	 att	 enbart	 erbjuda	 vissa	 banktjänster.	 Gemensamt	 för	 denna	 typ	 av	

verksamhet	 är	 att	 de	 vanligtvis	 inte	 har	 ett	 utbyggt	 nät	 av	 fysiska	 bankkontor,	 utan	

betjäningen	 av	 kunder	 sker	 huvudsakligen	 via	 digitala	 kanaler	 (Nationalencyklopedin	

u.å.a).		Nordnet	är	ett	exempel	på	en	digital	nischbank	som	erbjuder	alternativ	till	traditionell	

fysisk	 finansiell	 rådgivning.	 De	 erbjuder	 bland	 annat	 utbildningar	 för	 privatpersoner,	 en	

investeringsguide	samt	en	investeringsplattform	där	investerare	kan	följa	andra	investerare	

(Nordnet	u.å.).		

	

Utöver	 nischbanker	 etablerar	 sig	 även	 fintechbolag	 på	 den	 finansiella	 marknaden	 som	

erbjuder	 konkurrerande	 tjänster	 till	 storbankers	 erbjudande	 av	 rådgivning	 (Capgemini	

2017).	Fintech	är	förkortning	av	finansteknologi	och	innefattar	utveckling	av	IT-teknologi	i	

den	finansiella	sektorn	(Romānova	&	Kudinska	2016).	De	senaste	åren	har	fintech	blivit	en	
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integrerad	del	av	bankverksamheten,	något	som	ställer	högre	krav	på	bankernas	innovativa	

förmåga	och	strategier	(Ståhl	2017).	Fintechbolag	är	likt	nischbanker	ofta	specialiserade	på	

att	 erbjuda	 nischade	 produkter.	 Primepilot,	 Opti,	 Sigmastocks	 och	 Tieless	 är	 exempel	 på	

nystartade	 fintechbolag	 i	 Sverige	 som	 erbjuder	 automatiserad	 finansiell	 rådgivning,	 även	

kallad	 robotrådgivning.	 Automatiserad	 rådgivning	 definieras	 av	 Finansinspektionen	 (FI)	

(2016)	 som	personliga	 råd	om	 finansiella	 instrument	 som	ges	utan	mänsklig	 inblandning	

eller	 begränsad	mänsklig	 inblandning.	 Automatiserad	 rådgivning	 kan	 innebära	 en	 fördel	

eftersom	det	kan	konstrueras	på	ett	sätt	så	att	intressekonflikter	undviks	vid	rådgivningen.	

Rådet	ges	huvudsakligen	digitalt	och	det	är	kunden	som	själv	använder	verktyget	(FI	2016).	

1.2 Problematisering	

En	global	studie	gjord	av	Cognizant	(2015)	visar	att	endast	28	procent	av	bankerna	kommer	

vara	 redo	 att	 ta	 sig	 an	 de	 digitala	 förändringar	 som	 väntar.	 Även	 Accenture	 (2016)	

rapporterar	att	de	svenska	storbankerna	har	svårt	att	anpassa	sig	 till	digitaliseringen	och	

konsultföretaget	 påpekar	 att	 stora	 förändringar	 i	 organisationers	 struktur	 och	 strategier	

krävs	för	att	storbankerna	ska	överleva.	Även	om	teknisk	utveckling	inom	de	äldre	bankerna	

i	 Sverige	 har	 varit	 i	 fokus	 genomsyras	 organisationerna	 av	 komplexa	

organisationsstrukturer,	 långsamma	 backoffice-rutiner	 och	 dyra	 omställningskostnader	

(Capgemini	 2017).	 Anders	 Borg,	 f.d.	 finansminister,	 menar	 att	 storbankerna	 är	 hotade	

eftersom	 utmanarna	 är	 innovativa	 och	 framgångsrika	 i	 erbjudandet	 av	 digitaliserade	

lösningar,	medan	traditionella	banker	är	hårt	reglerade,	har	höga	kapitalkrav	och	svårt	att	

anpassa	sig	(se	Ström	2015a).	

	

Capgemini	 (2017)	 konstaterar	 att	 regleringar	 är	 en	 stor	 utmaning	 och	 det	 krävs	 enorma	

resurser	för	att	säkerhetsställa	att	bankers	verksamhet	är	i	enlighet	med	rådande	och	nya	

lagstiftningar.	 Det	 kan	 leda	 till	 att	 utveckling	 och	 fokus	 på	 att	 erbjuda	 kundvänliga	 och	

senaste	 typen	 av	 finansiella	 produkter,	 åsidosätts.	 Till	 skillnad	 från	 fullsortimentsbanker,	
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kan	nischaktörer,	fokusera	på	de	mest	lönsamma	segmenten	genom	att	erbjuda	innovativa	

produkter,	 samtidigt	 som	 deras	 verksamhet	 kan	 bedrivas	 till	 en	 låg	 kostnad	 då	 den	

huvudsakliga	 distributionen	 sker	 via	 digitala	 kanaler.	 Således	 utmanas	 de	 etablerade	

storbankerna	eftersom	allt	fler	kunder	väljer	att	flytta	sitt	sparande	till	mindre	aktörer	med	

digitala	plattformar	som	har	högre	kundnöjdhet	(SKI	2016).			

	

Robotrådgivning	erbjuds	främst	av	mindre	aktörer,	och	sparrobotarna	är	här	för	att	stanna	

(Ström	2015b).	De	etablerade	storbankerna	har	gamla	system	och	därmed	svårt	att	utveckla	

robotrådgivning.	Storbankerna	arbetar	med	att	lösa	interna	problem,	istället	för	spararnas	

menar	 Claes	 Hemberg	 (se	 Ström	 2015b),	 sparekonom	 på	 nischbanken	 Avanza.	

Finansinspektionen	(2016)	är	positiv	till	automatiserad	rådgivning	men	ser	även	problem	i	

hur	en	robotiserad	 finansiell	 rådgivning	ska	utformas	 för	att	vara	 i	enlighet	med	rådande	

lagstiftning.	 Likaså	 ESA	 (2015)	 och	 Jakobsson	 (1998)	 är	 positiva	 till	 automatiserad	

rådgivning	och	anser	att	kostnader	minskar	för	kunden	såväl	som	finansiella	 institutioner	

samt	att	kvalitén	på	tjänsten	ökar	med	automatiserad	rådgivning.		

	

Även	 om	 robotrådgivning	 har	 bemötts	med	positiv	 uppmärksamhet	 har	 storbankerna	 en	

fördel	 i	 sin	 finansiella	 rådgivning	 eftersom	det	 är	 svårare	 att	 bygga	personliga	 relationer	

genom	digitala	verktyg	(Ström	2015b).	Samtidigt	ökar	kraven	i	samhället	på	att	individer	ska	

kunna	fatta	betydelsefulla	privatekonomiska	beslut	(FI	2015).	I	en	undersökning	utförd	av	

Finansinspektionen	(2016)	tillfrågades	svenska	privatpersoner	enkla	frågor	om	finansiella	

begrepp	och	matematik.	Resultatet	tyder	på	att	de	tillfrågade	har	otillräckliga	kunskaper	om	

grundläggande	finansiella	koncept	och	låg	räknefärdighet.	Det	 i	sin	tur	 leder	till	ett	större	

behov	och	högre	krav	på	att	 finansiella	 institut	erbjuder	begriplig,	 tillförlitlig	och	objektiv	

finansiell	 rådgivning	 som	 skapar	 värde	 åt	 konsumenterna.	 Ökad	 digitalisering	 och	

automatisering	 av	 finansiella	 tjänster	 lägger	mer	 ansvar	på	 att	 konsumenterna	 själva	 ska	

utföra	sina	finansiella	tjänster,	trots	deras	okunskap.		
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Digitalisering	och	automatisering	av	finansiell	rådgivning	kommer	således	att	 innebära	en	

komplex	 utmaning	 som	 kommer	 att	 ha	 stor	 betydelse	 för	 bankers	 och	 andra	 finansiella	

aktörers	framtid,	strategiska	beslut	och	arbetssätt.	Det	är	därmed	av	intresse	att	analysera	

och	jämföra	hur	olika	finansiella	aktörer	kan	komma	att	påverkas	av	nya	regelverk,	teknisk	

utveckling	och	deras	inställning	till	förändring.	Undersökningen	kan	på	så	sätt	vara	värdefull	

för	andra	finansiella	aktörer	som	befinner	sig	i	liknande	marknadssituation.	Tidigare	studier	

har	diskuterat	kunders	perspektiv	om	digitalisering	av	finansiell	rådgivning,	men	få	studier	

har	 jämfört	 storbankers	 och	 nischaktörers	 strategier,	 struktur	 och	 inställning	 till	

utformningen	av	finansiell	rådgivning.	Med	ovan	behandlad	problematisering	anser	vi	att	det	

finns	 ett	 kunskapsbidrag	 genom	att	 analysera	 detta	 område	 utifrån	 en	 jämförelse	mellan	

olika	finansiella	aktörer	och	deras	perspektiv.		

1.3 Syfte	och	frågeställningar	

Syftet	 med	 studien	 är	 att	 analysera	 hur	 olika	 finansiella	 aktörer	 utformar	 finansiell	

rådgivning	i	ljuset	av	digitalisering	och	automatisering.	

	

Inom	ramen	för	syftet	kommer	följande	frågeställningar	att	besvaras:		

• Vilka	 likheter	 och	 skillnader	 kan	 identifierats	 i	 storbankers	 och	 nischaktörers	

strategiska	beslut	om	finansiell	rådgivning?	

• Hur	kan	interna	förutsättningar	påverka	utformningen	av	finansiell	rådgivning?	

• Hur	påverkar	befintliga	och	nya	regelverk	utvecklingen	av	finansiell	rådgivning?	

1.4 Avgränsning	

Studien	 är	 avgränsad	 till	 finansiell	 rådgivning	 för	 privatpersoner	 inom	 den	 finansiella	

sektorn	 i	 Sverige.	 Anledningen	 till	 avgränsningen	 är	 på	 grund	 av	 att	 majoriteten	 av	 de	

automatiserade	rådgivningsverktyg	som	finns	på	marknaden	än	så	 länge	är	anpassade	till	

privatpersoner	 (Nordnet	 2017;	 Primepilot	 2017).	 Vidare	 är	 undersökningen	 endast	
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fokuserad	 på	 finansiell	 rådgivning	 med	 avseende	 på	 privatpersoners	 sparande	 och	

placeringsrådgivning,	 inte	 finansiell	 rådgivning	 av	 andra	 tjänster.	 Vidare	 kommer	 inte	

studien	 att	 utgå	 från	 kunders	 perspektiv	 utan	 undersöka	 finansiella	 aktörers	 synsätt	 på	

utformning	av	finansiell	rådgivning.		
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2 Metod	

Följande	 avsnitt	 beskriver	 de	 tillvägagångssätt	 som	 används	 i	 studien.	 Vidare	 presenteras	

teoretiska	utgångspunkter	som	ligger	till	grund	för	studiens	insamling	av	data.	Studiens	design	

och	 urval	 samt	 behandling	 av	 data	 motiveras.	 Kapitlet	 avslutas	 med	 diskussion	 av	 etiska	

riktlinjer,	tillförlitlighet	och	slutligen	förs	potentiell	kritik	mot	metodval	som	tagits.		

2.1 Metodologiska	vägval	

Undersökningens	metodval	underbyggs	av	det	tillvägagångssätt	som	har	störst	förutsättning	

att	besvara	studiens	problematisering	och	att	uppfylla	studiens	syfte.	För	att	skapa	en	röd	

tråd	 genom	 arbetet	 har	 det	 varit	 väsentligt	 att	 välja	 relevanta	 metoder	 och	 perspektiv.	

Metodlitteratur	 avser	 att	 ge	 vägledning	 till	 vilka	 metoder	 som	 är	 lämpligast	 och	 bidrar	

därmed	till	 studiens	uppbyggnad.	Studien	har	genomförts	med	hjälp	av	våra	egna	val	och	

avvägningar	 för	 att	 uppnå	målet	med	 undersökningen	 och	metodlitteraturen	 har	 således	

betraktats	som	ett	hjälpmedel	snarare	än	ett	regelverk.		

2.2 Vetenskapligt	perspektiv		

Val	 av	 forskningsmetod	 grundar	 sig	 på	 perspektivet	 av	 kunskapssyn	 och	 verklighetssyn,	

vilket	 präglar	 hela	 forskningsprocessen	 (Starrin	 &	 Svensson	 1994).	 Vid	 en	 kvalitativ	

undersökning,	 som	 syftar	 till	 att	 beskriva	 fenomen	 i	 deras	 kontext	 alternativt	 förklara	

samband,	finns	det	tre	vanligt	förekommande	vetenskapliga	perspektiv	som	studier	har	sin	

utgångspunkt	 i.	 De	 tre	 perspektiven	 är	 det	 realistiska,	 fenomenologiska	 och	

konstruktivistiska	perspektivet	(Bryman	&	Bell	2011).	Vid	studiens	början	studerades	varje	

perspektiv	 för	 att	 komma	 fram	 till	 konkreta	 metoder	 och	 lämpliga	 tillvägagångssätt	 för	

undersökningen.	
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Det	realistiska	perspektivet	utgår	från	ett	objektivt	synsätt	för	att	förklara	fenomen	av	det	

som	 undersöks.	 Det	 innebär	 att	 resultatet	 inte	 ska	 präglas	 av	 observerarens	 egna	

uppfattningar	och	tolkningar,	utan	bör	ge	en	objektiv	bild	av	verkligheten	(Bryman	&	Bell	

2011).	Med	utgångspunkt	 i	det	 realistiska	perspektivet	kan	orsaker	och	kausala	samband	

identifieras,	 vilket	 bidrar	 till	 viss	 generaliserbarhet	 (Justesen	 &	 Mik-Meyer	 2011).	

Perspektivet	stämmer	därmed	överens	med	undersökningens	önskade	resultat,	då	målet	är	

att	 kunna	 dra	 slutsatser	 om	 likheter	 och	 skillnader	 mellan	 olika	 finansiella	 aktörer	 och	

utformning	av	deras	erbjudande	av	finansiell	rådgivning.	

	

Det	fenomenologiska	perspektivet	utgår	enligt	Justesen	och	Mik-Meyer	(2011)	från	att	det	är	

skillnad	på	 fenomenet	som	undersöks	och	hur	 fenomenet	som	undersöks	 framträder.	Det	

förutsätter	att	det	finns	ett	motiv	som	ligger	bakom	som	undersöks	för	en	större	förståelse	

för	fenomenet.	Det	innebär	att	objektiviteten	som	eftersträvas	i	det	realistiska	perspektivet	

ersätts	med	en	viss	subjektiv	tolkning	av	hur	fenomenet	framträder	(Justesen	&	Mik-Meyer	

2011).	 Eftersom	 studien	 stundtals	 kan	 kräva	 subjektiv	 tolkning	 av	 både	 teori	 och	 av	

intervjuer	med	representanter	från	de	finansiella	aktörerna,	kommer	det	fenomenologiska	

perspektivet	därmed	att	tillämpas	i	viss	mån.		

	

Det	konstruktivistiska	perspektivet	ifrågasätter	kategorier	som	sedan	tidigare	är	givna	och	

vedertagna	i	samhället,	till	exempel	vad	en	organisation	eller	vad	genus	är	(Justesen	&	Mik-

Meyer	 2011).	 Den	 här	 studien	 kommer	 inte	 att	 utgå	 ifrån	 detta	 perspektiv	 eftersom	

undersökning	syftar	till	att	granska	finansiella	aktörer	utifrån	deras	svar	och	inte	med	syfte	

att	ifrågasätta	tidigare	definierade	fenomen.	

	

Sammanfattningsvis	 eftersträvats	 ett	 objektivt	 perspektiv,	 vilket	 liknar	 det	 realistiska	

perspektivet,	 för	 att	 ge	 en	 så	 korrekt	 bild	 av	 verkligheten	 som	möjligt.	Däremot	 kommer	

studien	inte	att	helt	bortse	från	tidigare	kunskap	och	viss	subjektiv	tolkning	av	det	empiriska	

materialet	är	ofrånkomligt,	vilket	snarare	liknar	det	fenomenologiska	perspektivet.	För	att	
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fånga	 problematikens	 essens	 kommer	 därmed	 studien	 inte	 följa	 ett	 strikt	 vetenskapligt	

perspektiv.	

2.3 Forskningsstrategi	

En	kvalitativ	forskning	har	som	mål	"[...]	att	identifiera	ännu	okända	eller	otillfredsställande	

kända	 företeelser,	 egenskaper	 och	 innebörder	 [...]"	 (Starrin	 &	 Svensson	 1994,	 s.	 21).	

Undersökningar	med	en	kvalitativ	metod	genomförs	med	avsikt	att	ge	en	helhetsbild	av	att	

försöka	 spegla	 verkligheten	 som	 den	 är	 (Nationalencyklopedin	 u.å.b).	 En	 kvantitativ	

forskning,	 har	 till	 skillnad	 från	 en	 kvalitativ,	 vanligtvis	 en	 insamlingsmetod	 av	 data	 som	

fokuserar	 på	 kvantifiering,	 samt	 en	 ansats	 som	 utgår	 ifrån	 insamlad	 data	 för	 att	 pröva	

befintliga	 teorier	 (Justesen	 &	 Mik-Meyer	 2011).	 Vidare	 lämpar	 sig	 en	 kvantitativ	 ansats	

främst	när	resultatet	ska	förklaras	genom	siffror	eller	procentsatser	(Trost	2010).	Den	här	

studien	syftar	till	att	definiera	variationer	och	strukturer	i	två	urvalsgrupper,	storbanker	och	

nischaktörer,	i	deras	erbjudande	av	finansiell	rådgivning.	Det	innebär	att	en	kvalitativ	metod	

är	 lämpligast	att	 för	att	nå	önskat	resultat.	För	att	nå	en	djupare	 förståelse	 för	bankernas	

strategier	 krävs	 det	 en	 inblick	 och	 ett	mer	 detaljerat	 dataunderlag	 än	 vad	 en	 kvantitativ	

studie	 kan	 presentera	 i	 form	 av	 kvantitativ	 data.	 Därmed	 har	 en	 kvantitativ	

undersökningsmetod	uteslutits.	

	

Studiens	empiriska	underlag	består	av	intervjuer	av	utvalda	fallföretag	som	är	relevanta	för	

studiens	syfte	och	frågeställningar.	För	att	öka	tillförlitligheten	av	studien	har	intervjuerna	

kompletterats	 och	 förtydligats	 när	 de	 har	 varit	 ofullständiga	 med	 sekundärdata	 som	

finansiella	aktörer	har	publicerats.	Sekundärdata	bidrar	till	ett	bredare	perspektiv	och	är	ett	

mer	tidseffektivt	sätt	än	att	genomföra	ytterligare	intervjuer	(Bryman	&	Bell	2011).	Utifrån	

insamlad	data	och	empiri	kan	avslutningsvis	bankernas	skillnader	analyseras	för	att	sedan	

dra	 slutsatser	 om	 likheter	 och	 skillnader	 och	 hur	 externa	 och	 interna	 förhållanden	 har	

påverkat	den	finansiella	rådgivningen.	



	

	

	

10	

	

2.4 Ansats	

Problemets	 utgångspunkt	 och	 forskningsansats	 är	 väsentlig	 för	 studiens	 resultat.	 En	

deduktiv	ansats	utgår	ifrån	idéer	som	härleds	från	teorier	och	är	tillämplig	vid	en	kvantitativ	

metod.	En	induktiv	ansats	utgår	istället	ifrån	insamling	av	empiri	för	att	sedan	mynna	ut	i	

egna	 slutsatser	 utifrån	 insamlat	material	 (Bryman	&	 Bell	 2011).	 En	 kvalitativ	metod	 har	

sällan	en	ren	induktiv	ansats	utan	ofta	ett	arbetssätt	som	utgörs	av	ett	växelvis	användande	

av	empiri	och	befintlig	teori	inom	området	(Starrin	&	Svensson	1994).	Det	benämns	som	ett	

iterativt	 arbetssätt,	 som	 varken	 är	 renodlad	 deduktiv	 eller	 induktiv	 utan	 är	 snarare	 en	

kombination	mellan	dessa	två,	vilket	är	forskningsansatsen	som	förekommer	i	denna	studie.	

Befintliga	teorier	kommer	till	en	början	att	ge	inverkan	på	de	intervjufrågor	som	ställs	och	

således	empiriinsamlandet.	Därefter	utgör	det	empiriska	underlaget	i	kombination	med	en	

induktiv	 ansats	 grunden	 för	 ytterligare	 litteratursökningar	 inom	 de	 områden	 som	

respondenterna	framhävt	betydelsen	av.	 

	

Genom	att	växelvis	arbeta	med	en	deduktiv	och	induktiv	ansats	kan	fördelar	med	respektive	

ansats	utnyttjas.	Fördelen	med	en	iterativ	ansats,	till	skillnad	från	en	deduktiv	ansats,	är	att	

studien	inte	är	lika	styrd	av	teorier	enligt	Bryman	och	Bell	(2011).	Vidare	är	studien	inte	lika	

öppen	 som	vid	 en	 ren	 induktiv	 ansats	 eftersom	 studien	 utgår	 ifrån	 teori	 (Bryman	&	Bell	

2011).	En	iterativ	har	därmed	varit	lämplig	för	studien	och	bidragit	med	en	större	förståelse	

för	befintlig	teorin	och	empiriska	materialet.		

2.5 Studiedesign	och	urvalsprocess		

2.5.1 Design		

En	 forskningsdesign	 syftar	 till	 studiens	 urval	 och	 datainsamling	 enligt	 Bryman	 och	 Bell	

(2011).	De	vanligtvis	förekommande	typerna	av	forskningsdesign	är	experimentell,	tvärsnitt,	

fallstudie	och	komparativ	design	(Bryman	&	Bell	2011).	Enligt	Jensen	och	Sandström	(2016)	
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är	en	fallstudiedesign	lämplig	när	studien	grundar	sig	på	frågor	som	hur	och	varför.	Således	

har	 en	 fallstudiedesign	 valts	 i	 denna	 studie,	 för	 att	 empiriskt	 undersöka	 hur	 finansiell	

rådgivning	 utformas	 hos	 olika	 finansiella	 aktörer.	 Vidare	 kan	 en	 fallstudie	 utökas	 till	 en	

multipel	studie,	en	så	kallad	flerfallstudie	som	under	söker	flera	fall	(Bryman	&	Bell	2011).	

En	 enskild	 fallstudie	 syftar	 ofta	 till	 att	 utmana	 en	 specifik	 teori,	 medan	 en	 flerfallstudie	

möjliggör	 infallsvinklar	 från	 något	 som	 går	 att	 betrakta	 som	 flera	 experiment	 (Jensen	 &	

Sandström	2016).	Eftersom	studien	syftar	till	att	undersöka	mer	än	en	aktör	har	således	en	

flerfallstudie	 genomförts.	 En	 flerfallstudie	 ger	 även	 upphov	 till	 större	 verifierbarhet	 och	

möjlighet	 till	 att	 dra	 generaliserbara	 slutsatser	med	 desto	 fler	 fall	 som	 undersöks,	 enligt	

Jensen	och	Sandström	(2016),	vilket	är	önskat	resultat	av	denna	studie.		

	

Vid	val	av	studiens	design	är	det	även	viktigt	att	definiera	om	studien	syftar	till	att	ha	bredd	

eller	djup,	även	kallat	extensivt	eller	 intensivt	underlag	(Bryman	&	Bell	2011).	Målet	med	

studien	är	att	nå	en	generaliserbarhet	och	ökad	förståelse	av	finansiell	rådgivning	hos	flera	

företag,	 vilket	 innebär	 ett	 mer	 extensivt	 underlag.	 Enligt	 Jensen	 och	 Sandström	 (2016)	

indikerar	 just	 valet	 av	 att	 använda	 flerfallstudier	 vid	 insamlandet	 av	 data	 ett	 extensivt	

empiriskt	 underlag	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 att	 förklara	 komplexa	 företeelser.	 Eftersom	

denna	 studie	 kräver	 ytterligare	 utrymme	 för	 förklaringar	 som	 stundtals	 kan	 bli	 mer	

komplexa	från	bankernas	perspektiv,	krävs	dock	utrymme	för	att	fördjupa	utgångspunkten	

något.	Det	innebär	att	trots	ett	extensivt	empiriskt	underlag,	kan	undersökningen	komma	att	

stundtals	kräva	mer	djup.		

2.5.2 Val	av	fallföretag	

Ett	strategiskt	urval	av	respondenter	förbättrar	resultatet	av	studien.	Målet	är	att	använda	

ett	 urval	 som	 leder	 till	 förståelse	 för	 de	 fenomen	 och	 variationer	 av	 det	 som	 undersöks	

(Bryman	&	Bell	2011).	För	att	kunna	identifiera	uppfattningar	och	spegla	verkligheten	bör	

det	 finnas	 variationer	 i	 hur	 undersökningspersonerna	 uppfattar	 en	 och	 samma	 sak.	 Det	

uppnås	genom	ett	strategiskt	urval	där	de	finansiella	aktörerna	delas	upp	i	två	urvalsgrupper,	
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storbanker	och	nischaktörer,	och	empirisk	data	samlas	in	från	respektive	grupp.	På	så	sätt	

minskar	risken	att	undersökningen	fokuserar	på	en	homogen	grupp	och	missar	nyanser	och	

variationer	i	resultatet.	

	

För	 att	 maximera	 nyttan	 av	 en	 flerfallstudie	 bör	 fyra	 till	 tio	 fall	 utgöra	 det	 empiriska	

materialet	 enligt	 Stake	 (2006).	 Ambitionen	 var	 att	 genomföra	 intervjuer	 med	 de	 fyra	

storbankerna	i	Sverige	och	fyra	nischaktörer.	Efter	sex	intervjuer	kunde	mönster	utläsas	i	det	

empiriska	 materialet	 och	 därmed	 ansågs	 vara	 tillräckligt	 för	 att	 besvara	 syftet	 och	

frågeställningar.	 Därför	 består	 det	 empiriska	 materialet	 av	 tre	 storbanker	 och	 tre	

nischaktörer.	Urvalsgruppen	nischaktörer	består	av	en	nischbank,	ett	rådgivningsföretag	och	

ett	fintechbolag.	Samtliga	finansiella	aktörer	i	undersökningen	presenteras	i	tabell	1.	

	

Det	 grundläggande	 urvalskriteriet	 för	 studien	 är	 att	 fallföretagen	 erbjuder	 personlig	

finansiell	rådgivning	eller	alternativ	till	det.	För	att	förtydliga	målgruppen	som	storbankerna	

jämförs	med	har	det	ställts	vissa	krav	på	vilka	nischaktörer	som	används	i	undersökningen.	

De	 nischaktörer	 som	 studeras	 erbjuder	 huvudsakligen	 tjänster	 digitalt	 och	 alternativ	 till	

finansiell	rådgivning.	Ett	undantag	är	Söderberg	&	Partners.	Valet	att	undersöka	Söderberg	

&	 Partners,	 som	 är	 ett	 nischat	 rådgivningsföretag	 och	 erbjuder	 huvudsakligen	 fysisk	

rådgivning,	 är	 baserat	 på	 att	 de	 inte	 är	 en	 bank	 utan	 en	 utmanare	 till	 storbankerna	 av	

finansiell	rådgivning.	Företaget	har	en	väletablerad	verksamhet	för	finansiell	rådgivning	åt	

privatpersoner	 och	 är	 därför	 ett	 bra	 komplement	 till	 den	 digitaliserade	 alternativt	

automatiserade	rådgivningen,	som	de	andra	nischaktörerna	erbjuder.	 	
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Tabell	1:	Studiens	sex	fallföretag,	indelade	i	urvalsgrupper	storbanker	och	nischaktörer.		

Storbanker	 Nischaktörer	

SEB	 Nordnet	

Swedbank	 Primepilot	

Nordea	 Söderberg	&	Partners	

2.5.3 Val	av	respondenter		

	Studiens	urval	har	utgått	från	att	intervjua	anställda	hos	respektive	aktör	med	god	insikt	i	

de	 områden	 som	 undersöks,	 det	 vill	 säga	 digitalisering	 och	 automatisering	 av	 finansiell	

rådgivning	 samt	 strategier	 och	 organisationsstruktur.	 Valet	 av	 respondenter	 med	 bred	

kunskapsbas	 inom	 finansiell	 rådgivning	 har	 prioriteras	 snarare	 än	 specialister	 eftersom	

dessa	har	mer	generell	informationen	kring	strategi	och	struktur,	som	ofta	beskrivs	på	mer	

begripligt	sätt	än	av	specialisten	(Holme	&	Solvang	1997).	Urvalsgruppen	har	därmed	bestått	

av	tjänstemän	med	chefsbefattning	inom	respektive	organisation.	Eftersom	studiens	ämne	är	

aktuellt	 för	 de	 medverkande	 har	 de	 inte	 varit	 några	 problem	 att	 få	 intervjuer	 med	

representanter	från	olika	företag,	vilket	har	underlättat	genomförbarheten	av	studien.		

	

För	att	öka	tillförlitligheten	och	skapa	jämförbarhet	har	det	eftersträvats	att	respondenterna	

i	 undersökningen	 ska	ha	 likande	positioner	 i	 respektive	urvalsgrupperna,	 något	 som	 inte	

alltid	var	möjligt.	De	finansiella	aktörerna	har	olika	befattningar	och	olika	rollfördelningar.	

Respondenterna	 har	 positioner	 som	 verkställande	 direktör	 eller	 chef	 för	 utveckling	 av	

finansiell	rådgivning	för	privatkunder,	samtliga	respondenter	presenteras	i	tabell	2	och	tabell	

3.		
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2.6 Intervjuer	

2.6.1 Val	av	intervjuteknik		

Vid	utförandet	av	intervjuer	finns	tre	tillvägagångssätt;	strukturerad,	semi-strukturerad	och	

lös	struktur.	En	semi-strukturerad	 intervju	 tillåter	 följdfrågor	 till	 respondenten	medan	en	

strukturerad	 intervju	 följer	 strikt	 en	 intervjuguide	 (Bryman	 &	 Bell	 2011).	 En	 semi-

strukturerad	 intervjuteknik	 har	 används	 i	 studien	 vid	 insamlandet	 av	 det	 kvalitativa	

materialet.	En	 strukturerad	 intervju	 rekommenderas	däremot	av	 Justesen	och	Mik-Meyer	

(2011)	för	att	kunna	urskilja	skillnader	och	likheter,	vilket	är	syftet	med	denna	studie.	Vid	

intervjuerna	 krävdes	 dock	 stundtals	 följdfrågor	 för	 att	 ge	 respondenten	 möjligheten	 att	

belysa	 vad	 respektive	 aktör	 anser	 vara	 viktigt.	 Därmed	 är	 semi-strukturerade	 intervjuer	

mest	passade	för	ändamålet.		

	

Två	 intervjuguider	 har	 används,	 se	 bilaga	 1	 och	 2.	 En	 intervjuguide	 är	 anpassad	 till	

storbanker	som	erbjuder	fysisk	finansiell	rådgivning	och	en	är	anpassad	till	nischaktörer	som	

erbjuder	 alternativ	 till	 finansiell	 rådgivning.	 Två	 intervjuguider	 förbättrar	 svaren	 från	

respondenterna	 i	 respektive	urvalsgrupp	eftersom	de	 finansiella	 aktörerna	 skiljer	 sig	 åt	 i	

deras	 erbjudanden	 av	 finansiell	 rådgivning.	 Det	 har	 eftersträvats	 vid	 utformning	 av	

intervjuguiderna	att	de	ska	vara	så	snarlika	som	möjligt,	för	att	på	så	sätt	kunna	analysera	

aktörerna	 på	 lika	 grunder	 och	 dra	 jämförande	 slutsatser.	 Intervjuobjekten	 mottog	

intervjuguiden	innan	intervjutillfället	för	att	förbereda	sina	svar	och	för	att	genomförandet	

av	intervjun	skulle	bli	så	tidseffektiv	som	möjligt.		

2.6.2 Tillvägagångssätt	

Bryman	 och	 Bell	 (2011)	 menar	 att	 det	 finns	 stora	 fördelar	 med	 intervjuer	 ansikte	 mot	

ansikte.	Det	skapas	en	mer	förtroendegivande	och	öppen	miljö	där	det	även	finns	möjlighet	

att	avläsa	av	kroppsspråk	och	reaktioner.	Samtliga	 intervjuer	har	genomförts	ansikte	mot	
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ansikte,	vilket	har	varit	lärorikt	och	värdefullt	för	studien.	Varje	intervju	har	inletts	med	en	

presentation	 av	 studiens	 syfte	 och	 undersökningen	 som	helhet	 för	 att	 skapa	 tillit	 och	 ett	

förtroende	mellan	intervjuarna	och	respondenten.	Respondenterna	fick	välja	mötesplats	för	

intervjun,	de	flesta	intervjuer	genomfördes	på	bankernas	kontor,	men	i	ett	fall	hölls	intervjun	

på	ett	innovationscenter.	Intervjuerna	varade	mellan	50	minuter	till	en	timme	beroende	på	

respondentens	svar.		

	

Vid	genomförandet	av	intervjuerna	var	vi	två	personer	som	höll	i	intervjun.	En	person	ställde	

frågor	medan	 den	 andra	 personen	 observerade	 och	 förde	 anteckningar	 under	 intervjuns	

gång.	Eftersom	två	personer	höll	i	intervjun	anser	vi	att	det	fanns	möjlighet	att	dokumentera	

intryck,	 ställa	 korrekta	 följdfrågor	 och	 underlätta	 transkriberingen	 av	 materialet	 utifrån	

anteckningarna,	vilket	på	så	sätt	ökar	trovärdigheten	i	det	empiriska	materialet	(Justesen	&	

Mik-Meyer	2011).	

2.6.3 Transkribering		

Samtliga	 intervjuer	är	 inspelade	med	intervjuobjektets	tillåtelse	vilket	rekommenderas	av	

Starrin	och	Svensson	(1994).	Efter	varje	intervju	har	materialet	transkriberats	så	snart	som	

möjligt	eftersom	det	underlättar	sammanfattningen	av	materialet	(Starrin	&	Svensson	1994).	

Transkribering,	det	vill	säga	utskrift	av	intervjuer,	är	dock	en	mycket	tidskrävande	process	

(Bryman	 &	 Bell	 2011).	 Trots	 tidsaspekten	 har	 det	 prioriterats	 att	 spela	 in	 och	 bearbeta	

materialet	 för	 studiens	 trovärdighet	 och	 även	 för	 intervjuobjektets	 möjlighet	 att	

kommentera	 materialet	 innan	 publicering.	 Transkribering	 underlättar	 arbetet	 att	 fånga	

korrekta	citat	och	minskar	risken	för	subjektivitet	och	egen	tolkning	av	respondentens	svar.	

Eftersom	 transkribering	 är	 en	 tidskrävande	 process	 finns	 risken	 att	 färre	 intervjuer	

genomförs	 på	 grund	 av	 tidsbrist.	 Det	 har	 gjorts	 en	 avvägning	 att	 färre	 noga	 genomförda	

intervjuer	är	minst	lika	värdefulla	som	ett	större	antal	som	genomförs,	utan	transkribering	

(Alvesson	2011).		
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Transkriberingen	 är	 kodad	 och	 därefter	 uppdelad	 i	 en	 sammanfattande	 text.	 Under	

kodningen	 studerades	 tre	 olika	 områden	 som	 är	 aktörernas	 finansiella	 rådgivning,	

organisationsstruktur	och	strategi.	 Sammanfattningen	och	kodning	har	 förenklat	 studiens	

arbete	med	material	till	empirin	och	även	varit	ett	underlag	för	att	stämma	av	materialet	med	

de	intervjuobjekt	som	medverkade.	Genom	att	respondenten	har	godkänt	materialet	kunde	

felsägningar	 och	 missuppfattningar	 undvikas,	 något	 som	 ytterligare	 förbättrar	 studiens	

trovärdighet	enligt	Starrin	och	Svensson	(1994).	

2.7 Etiska	riktlinjer	

I	studien	är	det	viktigt	att	beakta	de	etiska	riktlinjer	som	finns,	vilket	enligt	Bryman	och	Bell	

(2011)	 minskar	 särskilda	 risker	 respondenten	 kan	 utsättas	 för.	 Vid	 genomförandet,	 av	

samtliga	 intervjuer	 och	 kontakt	 med	 respondenterna,	 har	 Vetenskapsrådets	 (u.å.)	 fyra	

huvudkrav	följts,	vilka	är	informationskravet,	samtyckeskravet,	konfidentialitetskravet	och	

nyttjandekravet.		

	

Informationskravet	 syftar	 till	 att	 informera	 respondenten	 om	 studiens	 syfte	 och	 villkor	 i	

undersökningen,	vilket	har	uppfyllts	vid	första	kontakt	inför	intervjun	samt	vid	introduktion	

av	intervjutillfället.	Respondenterna	har	frivilligt	valt	att	medverka	i	studien	och	därmed	är	

samtyckeskravet	uppfyllt.	De	har	även	haft	möjlighet	att	bestämma	intervjuns	längd,	vilka	

frågor	de	vill	svara	på	och	om	intervjun	fick	spelas	in	eller	inte.	Konfidentialitetskravet	följs	

genom	 att	 behandla	 personuppgifter	 varsamt	 och	 ingen	 obehörig	 får	 tillgång	 till	 dem	

(Vetenskapsrådet	u.å.).	Respondenterna	är	företagsrepresentanter	som	lämnat	information	

i	bankens	ärende	vid	intervjutillfällena.	Vidare	har	sekretessavtal	skrivits	med	en	finansiell	

aktör,	för	att	säkerställa	att	informationen	används	på	rätt	sätt.		

	

Det	 sista	 kravet,	 nyttjandekravet,	 innebär	 att	 det	 insamlande	 materialet	 om	 enskilda	

personer	endast	får	användas	för	studien	och	inte	inom	kommersiella	bruk	(Vetenskapsrådet	

u.å.).	Nyttjandekravet	är	uppfyllt	genom	att	det	empiriska	materialet	endast	har	används	för	
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att	 besvara	 syftet	 och	 frågeställningarna	 i	 studien.	 Alla	 respondenter	 får	 ta	möjlighet	 att	

kommentera	materialet	innan	publicering	och	ta	del	av	studiens	resultat.		

2.8 Tillförlitlighet	

Det	finns	ett	 flertal	begrepp	som	benämner	kvalitet	och	tillförlitlighet	 i	metodlitteraturen.	

Sammanfattningsvis	är	de	eniga	om	att	studier	bör	ge	en	korrekt	bild	av	respondenter	och	

deras	 svar	 (Bryman	&	Bell	 2011;	Alvesson	2011).	 Respondenterna	 är	 anställda	 hos	 olika	

finansiella	aktörer	och	har	ett	subjektivt	perspektiv	och	kan	därmed	belysa	sin	organisations	

styrkor	 snarare	 än	 svagheter.	 Med	 det	 i	 åtanke	 har	 ett	 kritiskt	 förhållningssätt	 till	

insamlandet	av	data	använts,	vilket	rekommenderas	av	Bryman	och	Bell	(2011),	 för	att	 få	

fram	 en	 så	 korrekt	 och	 rättvis	 bild	 som	 möjligt.	 	 Vidare	 har	 respondenterna	 blivit	

informerade	om	studiens	syfte,	 som	 inte	är	att	presentera	 "best-practice",	utan	att	belysa	

olika	arbetssätt	för	tjänsten	finansiell	rådgivning,	vilket	kan	höja	tillförlitligheten.		

	

För	att	öka	tillförligheten	har	ambitionen	varit	att	respondenterna	ska	ha	så	lika	roller	på	

företagen	eller	bankerna.	Det	har	 inte	varit	möjligt	att	alla	respondenterna	har	 lika	roller,	

vilket	 innebär	att	 respondenterna	 till	viss	grad	har	olika	 fokus	och	kunskap	 inom	diverse	

områden.	Vid	studiens	genomförande	och	analys	har	det	varit	i	åtanke.	För	att	ytterligare	öka	

trovärdigheten	 har	 kompletterande	 information	 från	 företagens	 hemsidor	 använts	 och	

respondentvalidering	av	materialet	från	intervjuerna	genomförts.	Andra	faktorer	som	kan	ha	

påverkat	resultatet	är	vilka	finansiella	aktörer	som	har	medverkat	i	studien,	antalet	aktörer	

och	 personerna	 i	 undersökningens	 svar.	 Hade	 studiens	 genomförts	 med	 en	 längre	

tidshorisont	hade	fler	finansiella	aktörer	kunnat	medverka	för	att	med	större	säkerhet	kunna	

generalisera	och	dra	slutsatser.		
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3 Teoretisk	referensram		

Följande	 avsnitt	 inleds	 med	 en	 genomgång	 av	 forskningsläget	 på	 innovation,	 strategi	 och	

organisationsstruktur.	 Inom	 varje	 forskningsområden	 beskrivs	 relevanta	 teorier	 som	 kan	

påverka	 fallföretagens	 arbetssätt.	 Det	 presenteras	 även	 samband	 mellan	 de	 olika	

forskningsområdena	 som	 sedan	är	utgångspunkten	 i	 analysen	 för	att	 jämföra	 fallföretagen.	

Avslutningsvis	sammanfattas	teorier	och	begrepp.		

3.1 Innovation	

Innovation	är	ett	välkänt	begrepp	som	innefattar	många	beskrivningar	och	perspektiv.	Det	

kan	definieras	som	en	ny	produkt	eller	tjänst,	nya	processer	eller	ett	nytt	tillvägagångssätt	

att	angripa	ett	problem	(Gorman	2007).	Enligt	Schumpeter	(1934)	är	innovation	nödvändigt	

eftersom	det	ifrågasätter	och	utmanar	befintliga	tekniker,	strukturer	och	tillvägagångssätt.	

Han	 har	 definierat	 innovation	 som	 en	 viktig	 faktor	 för	 ekonomisk	 utveckling.	 Vidare	

beskriver	 han	 att	 teknisk	 innovation	 kan	 leda	 till	 en	 tillfällig	marknadsställning	 som	 kan	

innebära	 högre	 intäkter	 (Schumpeter	 1934).	 Enligt	 Esposito	 (2015)	 är	 innovation	 även	

viktigt	för	den	ekonomiska	tillväxten	eftersom	den	främjar	konkurrens	mellan	aktörer.		

	

Tidigare	 syn	 på	 innovation	 beskriver	 det	 som	 en	 linjär	 process,	 likt	 Schumpeter	 (1934),	

medan	senare	studier	framställer	fenomenet	som	en	interaktiv	process	utan	förutbestämd	

steg-för-steg	 (Frankelius	 2009).	 I	 den	 senare	definitionen	 av	 innovation	bedöms	det	 som	

något	 pågående	 och	 fundamentalt	 inom	 organisationer.	 Till	 följd	 av	 innovation	 som	 en	

pågående	process	och	utforskande	i	verksamheter,	har	det	resulterat	i	många	nya	produkter	

inom	olika	industrier	(OECD	2005).	En	ny	teknik,	produkt	eller	sätt	att	utveckla	produkter	på	

kan	leda	till	en	marknadsledande	position,	vilket	i	sin	tur	förbättrar	lönsamheten.	Innovation	

kan	även	 leda	 till	 förbättrat	 företagsrykte,	bättre	kundrelationer	och	öka	 försäljningen	på	
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relaterade	produkter	(Apak	m.fl.	2012).	Innovation	kan	på	lång	sikt	avgöra	överlevnad	och	

konkurrenskraft	för	ett	företag,	beroende	på	hur	företaget	väljer	att	hantera	det	(Lundvall	

2007).	Det	finns	därmed	incitament	för	företag	att	investera	i	innovationsprojekt	(Apak	m.fl.	

2012).		

		

Företag	som	bedriver	innovation	ställs	inför	flera	avgörande	beslut	om	hur	de	ska	gå	tillväga.	

De	behöver	bland	annat	göra	en	avvägning	om	fördelning	av	resurser	till	utveckling	av	nya	

produkter	 eller	 förbättringar	 av	 befintliga	 produkter,	 vilket	 enligt	 March	 (1991)	 kan	

benämnas	 som	 "exploration"	 eller	 "exploitation".	 "Exploration"	 syftar	 till	 att	 investera	 i	

projekt	 för	 att	 skapa	 nya,	 omvälvande	 erbjudanden	 istället	 för	 att	 utveckla	 det	 befintliga	

erbjudanden	 som	 "exploitation"	 fokuserar	 på	 (March	 1991).	 Liknande	 begrepp	 som	

beskriver	skillnaden	mellan	olika	typer	av	innovation	är	radikal	och	inkrementell	innovation	

(Tushman	&	Romanelli	1985).	Om	innovation	är	helt	ny	teknologi	som	skapar	nya	beteenden,	

synsätt	 i	 ett	 företag	 eller	 i	 en	 industri	 kan	det	betraktas	 som	en	 radikal	 innovation,	 även	

kallad	 omvälvande	 erbjudande	 (Schumpeter	 1934).	 Inkrementell	 innovation	 är	 istället	

innovation	 som	 kan	 vara	 en	 tidigare	 produkt	 eller	 tjänst	 som	 utvecklas	 alternativt	

presenteras	 i	 ett	 nytt	 sammanhang.	 Därmed	 är	 radikal	 innovation	 mer	 banbrytande	 än	

inkrementell	innovation	(Tushman	&	Romanelli	1985).		

3.1.1 ”Sustaining	technology”	och	”disruptive	technology”	

Ett	 annat	 begrepp	 inom	området	 som	delar	 upp	 olika	 typer	 av	 innovation	 är	 “sustaining	

technology”	 och	 ”disruptive	 technology”.	 ”Sustaining	 technology”	 är	 innovation	 som	 ger	

kunderna	något	ytterligare	eller	en	förbättring	inom	ett	område	som	de	redan	uppskattar	

(Bower	 &	 Christenson	 1995),	 vilket	 kan	 likna	 inkrementell	 innovation.	 Till	 skillnad	 från	

“sustaining	 technology”	 är	 ”disruptive	 technology”	 innovation	 som	 innebär	 helt	 andra	

attribut,	sätt	att	erbjuda	värde	och	ifrågasätter	tidigare	sätt	att	leverera	värde	på,	något	oftast	

mindre	 nystartade	 företag	 väljer	 att	 satsa	 på.	 ”Disruptive	 technology”	 är	 i	 allmänhet	 inte	

uppskattat	av	massmarknaden	till	en	början	och	tar	 längre	tid	att	utveckla	och	lansera	på	
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marknaden.	När	 ”disruptive	 technology”	 väl	 har	 blivit	 accepterad,	 på	 en	mindre	 och	mer	

öppnare	del	av	marknaden,	sprider	det	sig	sedan	till	massmarknaden	och	konkurrerar	med	

etablerade	 företags	 verksamhet.	 Ur	 ett	 etablerat	 företags	 perspektiv	 kan	 ”disruptive	

technology”	 verka	 olönsam	 eftersom	 det	 är	 svårt	 att	 beräkna	 och	 avgöra	 om	 tekniken	

kommer	 att	 sprida	 sig	 till	 massmarknaden	 och	 tar	 lång	 tid	 att	 utveckla.	 Bower	 och	

Christensen	(1995)	föreslår	därför	att	etablerade	företag	ska	låta	startup-företag	ska	stå	för	

”disruptive	technology”	genom	att	låta	dem	bedriva	experiment	och	testa	nya	erbjudanden	

på	marknaden.	 Nya	 och	mindre	 organisationer	 är	 nämligen	 duktiga	 på	 att	 snabbt	 ändra	

produkt-	 och	 marknadsstrategier	 och	 kan	 lättare	 leda	 vägen	 in	 i	 outforskade	 områden	

(Bower	 &	 Christensen	 1995).	 Men	 för	 att	 undvika	 att	 mindre	 startupföretag	 tar	 över	

marknaden	helt,	måste	de	etablerade	företagen	följa	utvecklingen	noga	och	inte	förlita	sig	på	

deras	tidigare	lönsamma	affärsverksamhet	(Bower	&	Christensen	1995).		

		

”Disruptive	technology”	ersattes	senare	av	”disruptive	innovation”	vilket	syftar	till	att	istället	

för	 att	 fokusera	 på	 en	 ny	 typ	 av	 teknik	 är	 det	 snarare	 ett	 företags	 affärsmodell	 skapar	

möjlighet	 att	 skapa	 ”disruptive	 innovation”	 (Johnson,	 Christensen	 &	 Kagermann	 2008).	

"Disruptive	 innovation"	 beskriver	 hur	 nya	 radikala	 produkter	 till	 främst	 skapas	 av	

nystartade	företag	eftersom	nya	produkter	vanligtvis	kräver	en	annorlunda	affärsmodell.	Det	

är	dock	möjligt	för	etablerade	företag	att	lyckas	med	att	lansera	en	radikal	produkt	på	två	

villkor,	förståelse	av	sin	affärsmodell	så	den	kan	förändras	samt	att	få	medarbetarna	med	på	

tåget	(Johnson,	Christensen	&	Kagermann	2008).		

3.1.2 Tjänsteinnovation	och	processinnovation	

Enligt	 Miles	 (2000)	 finns	 det	 förhållandevis	 mycket	 forskning	 kring	 hur	 ett	 företag	 bör	

hantera	 produktutveckling	 jämfört	 med	 utveckling	 av	 tjänster.	 Men	 sedan	 1990	 har	 det	

tillkommit	 forskning	 kring	 området	 för	 utveckling	 av	 tjänsteföretag,	 vilket	 underlättar	

välunderbyggda	 beslut	 för	 tjänsteinnovation	 (Miles	 2000).	 Skillnaden	 mellan	

produktinnovation	och	 tjänsteinnovation	är	 att	produktinnovation	ofta	handlar	om	en	ny	
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teknik	 eller	 nyttjande	 av	 resurser	 på	 ett	 nytt	 och	bättre	 sätt,	medan	 tjänsteinnovation	 är	

handlar	 om	 att	 identifiera	 behov	 som	 ännu	 inte	 är	 uppfyllda	 (Kristensson,	 Gustavsson	&	

Witell	2014).		

	

Många	företag	står	idag	inför	utmaningen	att	skapa	värdeskapande	processer	till	sina	kunder	

(Kristensson,	Gustavsson	&	Witell	2014).	De	kan	skapas	genom	tjänsteinnovation	som	syftar	

till	att	hitta	nya	värdeskapande	processer	som	uppstår	när	kunder	använder	eller	upplever	

ett	erbjudande.	Tjänsteinnovation	kan	avse	både	immateriella	samt	fysiska	produkter	och	

fokuserar	på	vad	som	underlättar	och	förbättrar	för	kunden	snarare	än	vad	som	tekniskt	är	

möjligt.	Det	kan	exempelvis	ske	om	ett	företag	implementerar	nya	system	som	underlättar	

användarens	vardag.	Tjänsteinnovation	kan	vara	nya	sätt	att	genomföra	affärer	och	är	alltså	

en	 ny	 eller	 förbättrad	 utveckling	 där	 kunden	 är	 en	 viktig	 delkomponent	 (Kristensson,	

Gustavsson	&	Witell	2014).		

	

Det	går	även	att	dela	in	tjänsteinnovation	i	radikal	och	inkrementell	innovation,	då	radikal	

innebär	 förändringar	av	hela	 system,	medan	 inkrementell	oftast	är	mindre	 förändringar	 i	

tjänstesystem.	 Tjänsteinnovation	 är	 ofta	 av	 karaktären	 inkrementell	 innovation	 eftersom	

den	 ofta	 tar	 tid	 etablera	 och	 sprida	 (Kristensson,	 Gustavsson	&	Witell	 2014).	 	 En	 radikal	

tjänsteinnovation	tar	lång	tid	att	skapa	och	kan	upplevas	som	komplex	för	kunden	vilket	inte	

resulterar	i	en	förbättrad	upplevelse.	Det	finns	brister	i	forskningen	kring	sätten	att	utveckla	

tjänsteinnovation	 inom	 företag.	 Enligt	 Kristensson,	 Gustavsson	 och	 Witell	 (2014)	 är	 det	

lämpligt	 att	 utveckla	 radikal	 tjänsteinnovation	 på	 ett	 proaktivt	 sätt	 medan	 inkrementell	

utveckling	 av	 tjänsteinnovation	 bör	 utvecklas	 på	 ett	 reaktivt	 sätt.	 Det	 innebär	 att	 små	

förändringar	 kan	 influeras	 av	 inkommande	 intern	 information	medan	 större	 omfattande	

förändringar	 i	 värdeskapande,	 radikal	 tjänsteinnovation,	 kräver	 framåtriktade	

tillvägagångssätt	med	djupgående	undersökningar	om	framtiden.		

		

Processinnovation	 är	 tjänsteinnovation	 som	 underlättar	 för	 konsumenten.	 Det	 kan	

exempelvis	 handla	 om	 en	 självbetjäningstjänst,	 där	 kunden	 själv	 utför	 vad	 företagets	
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tjänstemän	tidigare	har	utfört	(Kristensson,	Gustavsson	&	Witell	2014).	Syftet	är	därmed	att	

effektivisera	verksamheten	men	även	att	kostnadsbespara.	Enligt	Meuter	m.fl.	(2003)	tycker	

många	användare	att	det	är	bättre	att	inte	behöva	träffa	någon	människa,	alltså	undvika	den	

sociala	 interaktionen	 och	 själv	 genomföra	 tjänsten.	 	 För	 att	 processinnovation	 ska	 vara	

lönsam	 behövs	 det	 kunder	 som	 snabbt	 kan	 ta	 sig	 till	 den	 nya	 eller	 utvecklade	 tjänsten.	

Företaget	 behöver	 även	 en	 stark	 marknadsposition	 gentemot	 sina	 konkurrenter	 för	 att	

konsumenterna	 ska	 välja	 deras	 produkt,	 vilket	 innebär	 ständig	 förnyelse	 (Kristensson,	

Gustavsson	&	Witell	2014).	

3.1.3 Externa	samarbeten	

Innovation	är	en	osäker	process	och	därmed	krävs	input	från	olika	håll	för	att	lyckas	enligt	

Dodgson	 och	 Rothwell	 (1994).	 Därför	 väljer	 många	 företag	 att	 samarbeta	 och	 utnyttja	

externa	 resurser	 från	 andra	 företag.	 Det	 finns	 flera	 typer	 av	 samarbeten,	 exempelvis	

horisontellt	 samarbete,	 då	 företag	på	 samma	nivå	 i	 värdekedjan	går	 ihop	 för	 att	utveckla	

produkter	(Kotler	m.fl.	2005).	Genom	att	samarbeta	med	externa	företag	kan	de	uppnå	ett	

flertal	 fördelar.	 Den	 första	 är	 produktion	 i	 större	 proportion	 och	 därmed	 nå	 ut	 till	 fler	

konsumenter.	Den	andra	är	att	företagen	delar	på	kostnaderna	för	innovativ	utveckling	och	

riskerna.	Den	 sista	 fördelen	 som	har	 identifierats	 är	 att	 samarbeten	med	 externa	 företag	

leder	till	ökad	förmåga	att	hantera	komplexiteten	av	teknologisk	och	strategisk	utveckling	

vilket	innovation	kan	innebära	(Dodgson	&	Rothwell	1994).		

	

Gloor	(2006)	och	Esposito	(2015)	beskriver	begreppet	"collaborative	innovation	networks"	

(COINS)	som	samarbeten	mellan	externa	företag	med	gemensamma	mål.	Samarbeten	mellan	

företag	 för	att	utveckla	nya	 innovativa	 lösningar	har	 länge	existerat.	Det	 som	är	nytt,	och	

möjliggör	COINS,	 är	den	 tekniska	utvecklingen	med	 till	 exempel	 internet	 som	underlättar	

kommunikation	 och	 effektiv	 innovation	 mellan	 företagen.	 COINS	 är	 viktigt	 för	 yngre,	

dynamiska	och	nystartade	företag	för	att	få	tillgång	till	kapital,	erfarenhet	och	de	etablerade	

företagens	 kundbas	 (Esposito	 2015).	 På	 samma	 sätt	 är	 det	 viktigt	 för	 större,	 etablerade	
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företag	att	dra	fördel	av	nystartade	företag	eftersom	mindre	och	nystartade	företag	vanligtvis	

är	mer	flexibla,	utmanande	i	sina	erbjudanden	och	mer	anpassade	efter	kundernas	behov.	

Vidare	kan	COINS,	likt	”disruptive	technology”,	generera	tillväxt	genom	nya	produkter	på	nya	

marknader	som	ifrågasätter	tidigare	strukturer,	och	leder	därmed	till	värde	för	individer	och	

är	fördelaktiga	även	för	samhället	i	stort	(Esposito	2015).		

3.1.4 Finansiell	innovation	

Finansiell	innovation	är	utveckling	av	finansiella	produkter	och	tjänster	inom	den	finansiella	

sektorn.	Redan	år	1994	var	begreppet	 finansiell	 innovation	etablerat	 till	 följd	av	 flera	års	

extrem	hög	utveckling	(Allen	&	Gale).	Företag	behöver	därför	beakta	beslut	av	nya	finansiella	

innovationer	eftersom	de	redan	kan	vara	inaktuella	vid	implementering,	då	förändringar	på	

den	finansiella	marknaden	sker	i	hög	takt	(Allen	&	Gale	1994).	Haliassos	(2013)	menar	att	

finansiell	 innovation	 skapas	 av	 det	 komplexa	 samspelet	 mellan	 privatekonomin,	

företagsekonomin,	riskhantering,	utveckling	och	lönsamhet	i	den	finansiella	sektorn.		

	

Nyligen	genomfördes	en	studie	som	konstaterar	att	forskning	och	utveckling	inom	finansiell	

innovation	har	ökat	drastiskt	(Beck	2016).	Vidare	visar	studien	på	att	banker	kan	med	hjälp	

av	 finansiell	 innovation	 anpassa	 sig	 på	 ett	 bättre	 sätt	 till	 regelverk	 och	 därmed	 utnyttja	

möjligheter	 på	marknaden	 (Beck	 2016).	 Likaså	Haliassos	 (2013)	 anser	 att	 regelverk	 kan	

främja	 finansiell	 innovation	om	de	utformas	på	 rätt	 sätt,	men	påpekar	även	att	 regelverk	

likaväl	kan	hindra	avvändbara	innovativa	lösningar.		

	

En	 studie	 genomfördes	 från	 1974	 till	 1986	 på	 bankmarknaden	 för	 att	 undersöka	 hur	

finansiell	 innovation	 påverkar	 finansiella	 institutioner	 (Tufano	 1989).	 Bland	 annat	

resulterade	 studien	 i	 att	 banker	 som	 lanserar	 en	 innovativ	 produkt	 först	 får	 större	

marknadsandelar	 än	 konkurrenter	 som	 lanserar	 senare.	 Studien	 visade	 även	 på	 att	

innovativa	banker	kan	erbjuda	mer	differentierade	produkter	och	således	begära	ett	högre	

pris	(Tufano	1989).	Avslutningsvis	menar	Ackermann	(se	Haliassos	2013)	att	banker	är	i	bra	
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position	 för	 att	 utveckla	 finansiell	 innovation	 eftersom	 de	 har	 kontinuerlig	 kontakt	 med	

kunder,	 relativ	 stark	 marknadsposition	 med	 hög	 igenkännbarhet	 och	 förtroende	 från	

konsumenter.	

3.2 Strategi	

Strategi	 kan	 vara	 en	 handling,	 en	 ambition	 eller	 en	 vision	 enligt	 Porter	 (1996).	 Chandler	

(1962)	beskriver	företagsstrategi	som	ett	resultat	av	långsiktig	vision,	anpassning	av	beslut	

och	kontinuerligt	allokera	de	resurser	som	krävs	för	att	uppnå	företagens	mål.		Ansoff	(1965)	

menar	att	varje	företag	måste	ta	strategiska	beslut	utifrån	sin	egen	organisation	och	sina	egna	

förutsättningar.	 Genom	 Ansoffs	 (1965)	 vedertagna	 produkt-	 och	 marknadsmatrix	 kan	

företag	välja	en	produkt-	och	marknadskombination	som	är	mest	fördelaktigt	för	företaget	

med	 syftet	 att	 försöka	 skapa	 konkurrensfördelar.	 Han	 anser	 att	 produkter	 och	 tjänster	

definierar	värdet	i	företags	erbjudanden.	Många	erbjudanden	är	begränsade	i	två	aspekter,	

tiden,	eftersom	värdet	minskar	och	erbjudanden	behöver	således	förnyas	kontinuerligt	och	

överförbarheten,	 då	 vissa	 erbjudanden	 endast	 fungerar	 med	 specifika	

marknadsförutsättningar.	 Vidare	 delade	 han	 upp	 marknaden	 i	 två	 delar,	 väl	 etablerade	

marknader	som	kunderna	känner	till	och	helt	okända	outforskade	marknader	(Ansoff	1965).		

	

Porter	(1996)	utvecklade	Ansoffs	teori	(1965)	om	konkurrensfördelar	och	menar	att	strategi	

huvudsakligen	är	ett	val	mellan	två	inriktningar	för	att	skapa	en	konkurrensfördel.	Det	ena	

strategiska	valet	är	att	erbjuda	en	produkt	med	ett	högre	värde	som	kunder	kan	tänka	sig	att	

betala	ett	högre	pris	för,	medan	det	andra	valet	syftar	till	att	erbjuda	en	produkt	till	lägsta	

möjliga	pris,	även	kallat	differentiering	och	kostnadsledarskap	(Porter	1996).	Om	alla	företag	

på	samma	marknad	väljer	samma	typ	av	strategisk	inriktning	skulle	i	slutändan	ingen	lyckas	

(Porter	1996).	Varför	ett	företag	lyckas,	eller	misslyckas,	kan	därmed	bero	till	stor	del	på	dess	

strategiska	val	samt	hur	organisationer	är	styrda	och	organiserade.			
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Att	 välja	 en	 lämplig	 strategi	 för	 organisationer	 är	 dock	 inte	 lätt.	 Varför	 vissa	 företag	 blir	

lönsamma	 och	 når	 en	 konkurrenskraftiga	marknadsposition	 beror	 på	 två	 faktorer	 enligt	

Porter	(1991).	Den	första	är	initiala	förutsättningar.	Organisationer	kan	sedan	tidigare	ha	ett	

gott	 rykte,	 kompetenta	medarbetare	 och	 värdefulla	 resurser.	Det	 kan	 även	 finnas	 initiala	

externa	förutsättningar	på	marknaden	som	företaget	verkar	på,	exempelvis	regelverk	eller	

befintliga	konkurrenter.	De	förutsättningarna	kan	leda	till	såväl	möjligheter	samtidigt	som	

de	 kan	 begränsa	 ett	 företag.	 Den	 andra	 faktorn	 är	 ledningens	 beslut.	 Ledningen	 tar	

kontinuerligt	 osäkra	 val	 om	 framtiden	 som	 definierar	 företagets	 möjligheter	 till	

positionering,	organisering	av	aktiviteter	samt	investeringar.	Effektiva	beslut	kan	leda	till	nya	

kompetenser	och	resurser	som	i	sin	tur	leder	till	skapandet	av	nya	strategier.	Framgångsrika	

organisationer	 utvecklas	 ofta	 av	 kreativa	 beslut	 av	 ledningen,	 trots	 att	 få	 initiala	

förutsättningar	föreligger	(Porter	1991).			

3.2.1 Nischstrategi	

En	nischstrategi	innebär	att	ett	företag	erbjuder	unika	produkter	eller	tjänster	som	oftast	är	

koncentrerade	till	ett	visst	behov	eller	en	smalare	del	av	marknaden	(Porter	1996).	Toften	

och	Hammervoll	(2013)	teoretiker	menar	på	att	företag	som	bättre	kan	anpassa	erbjudanden	

till	 en	 smalare	 marknad	 gynnas	 av	 en	 föränderlig	 marknad.	 Genom	 att	 nischa	 sig	 blir	

produkterna	bättre	matchade	med	kundernas	behov,	vilket	kan	leda	till	att	nischföretag	får	

högre	vinstmarginaler	medan	massmarknadsföring	och	fullsortimenterbjudanden	bidrar	till	

högre	volym	(Kotler	1989).	Ett	stort	problem	för	nischade	företag	är	hur	de	kan	behålla	en	

stark	 marknadsposition	 på	 en	 föränderlig	 marknad	 där	 kunders	 behov	 förändras	

kontinuerligt.	Därför	kan	det	både	skapa	möjligheter	men	även	utmaningar	för	nischföretag	

att	vara	kvar	på	finansiella	marknader.	På	en	mogen	marknad	kan	fördelar	vara	i	 form	av	

ökad	försäljning	och	ökade	marknadsandelar	för	nischade	företag,	men	nackdelen	kan	vara	

"kannibalisering",	vilket	 innebär	att	en	produkt	övertar	 försäljning	av	en	annan	produkt	 i	

samma	företag	(Toften	&	Hammervoll	2013).			
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Jämfört	med	nya	eller	nischade	företag	har	etablerade	företag	svårare	att	skapa	innovation	

enligt	Mazzucato	 (2002).	Det	kan	bero	på	 strukturella	 eller	kulturella	 faktorer,	men	även	

rädslan	för	att	förstöra	tidigare	lönsamma	produkter,	processer	och	koncept.	Däremot	kan	

dessa	hinder	övervinnas	genom	att	ständigt	ifrågasätta	produkter	och	processer,	vilket	är	en	

utmaning	 för	 samtliga	 företag,	men	nästan	omöjligt	 för	de	 företag	 som	är	 etablerade	och	

lönsamma	(Mazzucato	2002).	

3.2.2 "First	mover"	och	"second	mover"	

Hamrefors	(2009)	menar	att	företag	måste	hitta	en	position	som	passar	företaget	bäst	vid	

utveckling	av	en	ny	produkt	i	förhållande	till	andra	aktörer	på	marknaden.	Därefter	är	det	

upp	till	företaget	att	handla	på	ett	sätt	som	passar	för	den	positionen	(Hamrefors	2009).	Ur	

ett	 strategiskt	perspektiv	 finns	det	 två	olika	 typer	av	positioner	vilka	benämns	som	”first	

mover"	och	”second	mover”.	Beroende	på	vilken	position	företag	väljer	att	eftersträva	finns	

det	olika	utmaningar	och	möjligheter	(Hamrefors	2009).		

	

Definitionen	av	en	"first	mover"	enligt	Lieberman	och	Montgomery	(1998)	är	ett	 företags	

förmåga	att	vara	en	föregångare	och	därmed	kunna	generera	ökad	vinst.	Det	finns	flera	olika	

sätt	som	ett	företag	kan	ta	positionen	som	"first	mover".	Ett	sätt	är	att	ha	ledande	teknologi	

som	ett	företag	kan	uppnå	genom	teknisk	erfarenhet	och	därmed	kan	producera	till	en	lägre	

kostnad.	Ledande	teknologi	kan	även	uppnås	genom	att	erhålla	patent,	vilket	oftast	leder	till	

en	säkrare	konkurrensfördel	(Lieberman	&	Montgomery	1998).		

	

Fördelen	med	att	vara	först	på	marknaden	är	att	potentialen	för	att	nya	affärstillfällen	kan	

skapas	ökar,	vilket	illustreras	i	figur	1.	Nackdelen	med	denna	typ	av	strategisk	position	är	att	

det	innebär	en	stor	osäkerhet	och	risk	eftersom	det	är	ett	nytt	och	obeprövat	affärsområde.	

”Second	mover”	har	motsatta	problem	och	möjligheter.	Det	finns	större	sannolikhet	att	skapa	

värde	från	befintliga	produkter	genom	förbättringar	medan	de	har	mindre	potential	att	skapa	

helt	nya	affärstillfällen,	se	figur	1.	Därmed	är	det	viktigt	att	företag	som	väljer	”second	mover”	
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strategin	är	organisatorisk	uppmärksamma,	vilket	beskrivs	som	förmågan	att	ta	in	och	förstå	

situationen	man	befinner	sig	i	(Hamrefors	2009).			

	

	

Figur	1:	First	och	second	mover	advantage	med	inspiration	Hamrefors	2009,	s.	38	

3.2.3 Entreprenöriell	strategi	

För	att	skapa	effektiv	innovation	krävs	det	att	ledningen	arbetar	med	entreprenöriell	strategi	

(Saleh	&	Wang	1993).	Enligt	Wiklund	och	Shepard	(2004)	innebär	entreprenöriell	strategi	

att	 företag	 ständigt	 strävar	mot	 förbättringar	 för	 att	utveckla	verksamheten.	Det	 i	 sin	 tur	

leder	 till	 fler	 lönsamma	 möjligheter,	 högre	 grad	 av	 differentiering	 och	 större	

konkurrensfördelar.	 De	 företag	 som	 implementerar	 entreprenöriell	 strategi	 presterar	

således	bättre	(Wiklund	&	Shepard	2004).	
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Entreprenöriell	strategi	innehåller	tre	komponenter,	risktagande,	proaktivitet	och	fokus	på	

innovation	 (Wiklund	 &	 Shepard	 2003;	 Souder	 1987;	 Saleh	 &	 Wang	 1993).	 Att	 vara	

risktagande	handlar	 inte	om	att	 företag	ska	 ta	onödiga	 risker,	utan	 innovativa	 företag	 tar	

istället	välunderbyggda	och	flexibla	beslut,	som	kan	innebära	risker.		I	en	dynamisk	marknad	

fylld	med	innovativa	aktörer	räcker	det	inte	för	företag	att	agera	retroaktivt	(Souder	1987).	

Genom	 att	 arbeta	 proaktivt,	 det	 vill	 säga	 inte	 endast	 svara	 på	 externa	 faktorer	 utan	

kontinuerligt	 genomföra	 analyser	 av	 teknologiska	 förändringar	 och	 konkurrenter,	 kan	

företaget	kontinuerligt	lokalisera	kunskapsluckor	och	fylla	dem	(Saleh	&	Wang	1993).	Vidare	

behövs	 ledningens	 engagemang	 och	 fokus	 på	 innovation	 för	 entreprenöriell	 strategi.	

Ledningen	bör	löpande	arbeta	med	att	implementera	innovation	i	företagets	strategi,	även	

vid	exempelvis	lågkonjunkturer	för	att	inte	komma	efter	i	forskning	och	utveckling	(Kanter	

1985).	

		

Zhao	(2005)	menar	att	det	inte	är	tillräckligt	med	att	arbeta	med	dessa	tre	komponenter	utan	

företag	måste	ha	en	kultur	och	struktur	som	stödjer	entreprenöriell	strategi.	För	att	anpassa	

sig	till	snabba	förändringar	behöver	företag	en	kultur	som	uppmuntrar	nya	 idéer	och	nya	

processer.	 Vidare	 krävs	 det	mycket	 kapital,	 tid	 och	 tålamod	 från	 företagets	 sida	med	 en	

entreprenöriell	 strategi	 (Zhao	 2005).	Det	 innebär	 enligt	Wiklund	 och	 Shepard	 (2003)	 att	

relationen	 mellan	 entreprenöriell	 strategi	 och	 högre	 prestation	 är	 komplex	 eftersom	

företaget	måste	vara	medvetna	om	sina	interna	förutsättningar	för	att	kunna	utnyttja	dem	på	

bästa	sätt.		

3.2.4 Digitalisering		

Begreppet	digitalisering	härstammar	från	IT,	informationsteknik,	men	själva	ordet	har	sitt	

ursprung	från	det	 latinska	ordet,	digitus,	vilket	betyder	finger	eller	tå	(Cöster	&	Westelius	

2016).	Enligt	Mithas,	Tafti	och	Mitchell	(2013)	har	synen	på	digitalisering	förändrats.	Den	

tidigare	synen	var	att	IT-avdelningen	var	ett	separat	strategiskt	affärsområde	som	låg	i	linje	

med	 företagets	 affärsstrategi.	 Nuförtiden	 ses	 IT	 snarare	 som	 något	 som	 bör	 integreras	 i	
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företagets	 organisation	 som	 helhet	 och	 anpassas	 till	 företagets	 strategi	 (Mithas,	 Tafti	 &	

Mitchell	2013).			

	

Jakobsson	(1998)	menar	att	genom	tillämpa	långsiktiga	digitaliseringsstrategier	kan	företag	

vinna	marknadsandelar.	Likaså	Henderson	och	Clark	(1990)	anser	att	digital	affärsutveckling	

stärker	individuella	enheter	i	ett	företag,	men	kan	även	förändra	strukturer	på	marknader.	

Cöster	och	Westelius	(2016	s.26)	menar	att	digitalisering	är	en	"vital	del	i	organisationer	–	

det	 vore	 nästan	 svårt	 eller	 otänkbart	 att	 klara	 sig	 utan".	 De	 påpekar	 att	 digitalisering	 är	

strategiskt	 meningsfull.	 Däremot,	 olikt	 andra	 (Jakobsson	 1998),	 anser	 de	 inte	 att	

digitalisering	möjliggör	fler	konkurrensfördelar,	utan	snarare	att	illa	hanterad	digitalisering	

bidrar	till	nackdelar	för	organisationers	marknadsposition.		

	

Skinner	(2014)	menar	att	bankers	strategier	idag	måste	utgå	från	att	vara	helt	digitaliserade.		

Han	påpekar	att	övergången	 till	 att	bli	 en	helt	digitaliserad	bank	är	 en	 stor	utmaning,	på	

grund	 av	 gamla	 strukturer,	 system	 och	 föråldrade	 strategier.	 För	 att	 utveckla	 en	 digital	

bankstrategi	krävs	därmed	radikala	förändringar	vilket	innebär	en	omorganisation	med	helt	

nya	 system	 och	 strategier	 (Skinner	 2014).	 Vidare	 måste	 bankerna	 ha	 åtanke	 att	

digitaliseringen	 möjliggör	 automatisering	 vilket	 ytterligare	 kräver	 förändring	 av	 system.	

Cöster	 och	Westelius	 (2016)	menar	 att	 digitaliseringen	 skapar	 ytterligare	 incitament	 att	

utveckla	robotteknik	vilket	är	nästa	steg	efter	digitaliseringen.		

3.2.5 Strategi	och	organisationsstruktur	

Det	 har	 länge	 pågått	 en	 diskussion	 om	 det	 är	 strategin	 i	 en	 organisation	 som	 formar	

strukturen,	 eller	 tvärt	 om.	 Chandler	 (1962)	 påstår	 att	 strukturen	 i	 en	 organisation	 är	

konstruerad	på	ett	sätt	för	att	uppfylla	och	vara	i	linje	med	företagets	strategi.	Därmed	ska	

strategin	 innehålla	 långsiktiga	mål	 och	 visioner	medan	 strukturen	 är	 designen	 som	 bäst	

passar	för	att	uppfylla	dem.	Därför	är	nya	strukturer	endast	till	följd	av	att	en	ny	strategi	har	

antagits	 (Chandler	 1962).	 Vidare	 diskuterar	 Hall	 och	 Saias	 (1980)	 att	 sambandet	mellan	
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dessa	 två	 är	 nära	 länkade	 och	 om	 man	 byter	 strukturen	 kan	 den	 med	 stor	 sannolikhet	

påverka	utformningen	av	strategiska	beslut.		

	

Processen	för	att	utveckla	en	konkurrenskraftig	strategi	är	komplex	enligt	Galavan,	Murray	

och	Costas	(2008).	Problemet	är	inte	bara	att	skapa	framgångsrika	strategier,	utan	snarare	

flexibla	organisationer	som	kontinuerligt	kan	anpassa	sig	och	förfina	sina	strategiska	val.	Nya	

beslut	kan	då	fattas	i	takt	med	att	marknaden	förändras	(Porter	1991).	Exempelvis	påverkas	

processen	av	organisationsstrukturen	eftersom	det	inte	alltid	är	tillräckligt	med	en	ledning	

på	central	nivå	för	att	utforma	en	lönsam	strategi.	Ofta	krävs	information	på	alla	nivåer,	det	

vill	säga	från	personal	som	är	involverade	i	försäljningen,	kundservice	eller	liknande.	Genom	

att	engagera	alla	medarbetare	och	innefatta	information	från	samtliga	organisation	kan	en	

konkurrenskraftig	strategi	utformas	vilket	 leder	till	konkurrensfördelar	mot	konkurrenter	

med	liknande	erbjudande	(Galavan,	Murray	&	Costas	2008).		

	

Således	är	relationen	mellan	strategi	och	struktur	komplex.	Strukturen	är	nödvändigtvis	inte	

endast	 en	 följd	 av	 strategin	 utan	 båda	 påverkar	 varandra	 och	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 ha	

matchande	struktur	och	strategi	(Hall	&	Saias	1980).	Mintzberg	(1990)	instämmer	och	menar	

att	relationen	mellan	en	organisations	strategi	och	struktur	är	ömsesidig.	

3.3 Organisationsstruktur		

Mintzberg	 (1979)	menar	 att	 ålder	 och	 storlek	 på	 företaget	 är	 två	 faktorer	 som	 påverkar	

organisationens	 struktur.	 Forskningen	 fördelas	 i	 fem	 teser	 som	 beskriver	 hur	 ålder	 och	

storlek	påverkar	 företagsstrukturen	och	dess	handlande.	De	 första	 två	påståendena	avser	

hur	 ålder	 påverkar	 ett	 företags	 struktur	medan	de	 tre	 senare	 syftar	 till	 vad	 storleken	på	

företagets	har	 för	betydelse.	Den	första	tesen	bevisar	att	 ju	äldre	organisationen	är,	desto	

mer	 formaliserad	 är	 den	 i	 dess	 beteende.	 Organisationen	 har	 redan	 upplevt	 diverse	

förändringar	och	hanterar	nya	förändringar	på	samma	sätt	som	de	tidigare	har	gjort,	vilket	

innebär	att	deras	beteende	blir	mer	förutsägbart	(Inkson,	Payne	&	Pugh	1970).		
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Likaså	syftar	 tes	 två	 till	att	 företagsstrukturen	reflekterar	 tiden	när	 företagets	grundades.	

Däremot	framhåller	tesen	att	det	inte	är	hur	gammal	själva	organisationen	är	i	sig	själv	som	

påverkar,	 utan	 strukturen	 speglar	 istället	 den	 tid	 som	organisationen	 grundades.	Det	 vill	

säga,	 ett	 företag	 som	 grundades	 under	 1950-talet	 har	 liknande	 struktur	 som	 resterande	

organisationer	vilka	bildades	under	den	perioden.	Såvida	inte	de	ekonomiska	och	tekniska	

förhållandena	 förändras	alltför	kraftigt,	är	den	ursprungliga	organisationsstrukturen	även	

densamma	(Stinchcombe	1965).		

	

Många	forskare	har	spekulerat	kring	hur	storleken	på	organisationen	påverkar	dess	struktur	

(Khandwalla	1977;	Mintzberg	1979;	Lawrence	&	Lorsch	1967).	Tes	 tre	 syftar	 till	 att	 ”the	

larger	 the	 organization,	 the	more	 elaborate	 its	 structure,	 that	 is,	 the	more	 specialized	 its	

tasks,	 the	 more	 differentiated	 its	 units,	 and	 the	 more	 developed	 its	 administrative	

competent”	(Mintzberg	1979,	s.	230).	Stora	organisationer	har	därmed	ett	betydligt	större	

behov	 av	 mer	 utvecklad	 administration	 vilket	 innebär	 mer	 avancerad	 planering	 samt	

kontroll.	 Större	 behov	 av	 administration,	 planering	 och	 kontroll	 leder	 ofta	 till	 en	 mer	

hierarkisk	organisationsstruktur.		

	

Tes	fyra	framhåller	att	ju	större	storlek	på	organisationen,	desto	fler	anställda	och	större	blir	

varje	 division	 (Mintzberg	 1979).	 Den	 sista	 tesen	 liknar	 den	 första	 då	 båda	 diskuterar	

formaliserad	struktur,	men	denna	beror	på	storlek	istället	för	ålder	på	företaget	likt	det	första	

påståendet.	När	organisationen	växer	i	storlek	möter	den	samma	situation	flera	gånger,	vilket	

innebär	ett	mer	upprepat	beteende	(Mintzberg	1979).	Sammanfattningsvis	styrker	de	 två	

sista	teserna	att	behovet	för	en	formaliserad	struktur	ökar	när	företaget	växer.	

	

Studier	har	konstaterat	att	även	marknaden	som	företag	verkar	på	är	viktig	för	utvecklingen	

av	 företagens	 struktur.	 Förändring	 på	 marknaden,	 likt	 teknologiska	 förändringar,	 driver	

utvecklingen	mot	en	ny	optimal	struktur	för	företagen	(Burns	&	Stalker	1961;	Lawrence	&	

Lorsch	1967).	Pagani	(2013)	vidareutvecklade	dessa	studier	för	att	visa	hur	organisationer	

kan	 fortsätta	 vara	 lönsamma	 i	 komplexa	 samt	 osäkra	 omgivningar	 med	 en	 digital	
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affärsstrategi.	Resultatet	tyder	på	att	företag	måste	förändra	sin	organisatoriska	struktur	till	

en	 mer	 relationsbaserad	 struktur.	 Det	 innebär	 en	 öppen	 dialog	 med	 företagets	 alla	

intressenter	via	digitala	verktyg	för	att	på	ett	bättre	sätt	kunna	hantera	en	extern	miljö	som	

är	oförutsägbar.		

	

För	 att	 uppmuntra	 innovation	 i	 ett	 företag	 bör	 hela	 företagets	 sociala	 struktur	

omorganiseras,	det	räcker	därmed	inte	att	implementera	en	ny	produkt	(Francis	&	Bessant	

2005).	Sambandet	mellan	innovation	och	organisationsstrukturen	är	flexibiliteten	att	möta	

externa	förändringar	(Burns	&	Stalker	1961).	Denna	typ	av	flexibilitet	är	möjlig	att	uppnå	i	

minde	organisationer	men	 svårare	 att	 uppnå	desto	 större	organisationen	är.	 Flexibilitet	 i	

större	organisationer	kan	istället	innebära	att	ansvarsroller	förändras	kontinuerligt	för	att	

kunna	möta	interna	och	externa	förändringar	(Schoonhoven	&	Jelinek	1990).	Därmed	antas	

både	små	och	större	innovativa	företag	har	en	semi-strukturerad	organisationsstruktur	och	

processer	som	är	effektiva	mellan	team	och	arbetsuppgifter	(Saleh	&	Wang	1993).		

			

Ett	flertal	studier	har	bekräftat	att	en	mer	decentraliserad	struktur	ökar	innovationen	inom	

företaget	(Junyeong,	Jinyoung	&	Heeseok	2016).	Enligt	Mintzberg	(1979)	innebär	en	hög	grad	

decentralisering	 ett	 större	 engagemang	 och	 beslutsfattande	 bland	 arbetstagarna,	 på	 fler	

nivåer	 och	 roller	 i	 företaget,	 än	 i	 en	 centraliserad	 struktur	 där	 beslutstagandet	 är	 mer	

koncentrerat	 till	 ledningen.	 På	 grund	 av	 att	 större	 organisationer	 ofta	 har	 ett	 mer	

formaliserat	 beteende	 brukar	 det	 ofta	 innebära	 en	 mer	 centraliserad	 struktur.	 Trots	 att	

decentralisering	är	en	lösare	typ	av	struktur,	vilket	ökar	risken	för	sämre	beslut	reducerar	

den	 även	 risken	 att	 gå	 miste	 om	 bra	 förslag	 och	 förändringar	 (Mintzberg	 1979).	 En	

organisation	 kan	 däremot	 växelvis	 använda	 ett	 centraliserat	 och	 ett	 decentraliserat	

beslutsfattande	 för	att	undvika	ovan	nämnda	problem	vilket	således	 innebär	stundtals	en	

lösare	 struktur.	Eftersom	det	 är	 svårt	 att	både	vara	 framåtsträvande	och	uppnå	 stabilitet	

samtidigt,	kan	företag	efter	en	period	med	en	hög	grad	decentralisering	ändra	sin	struktur.	

De	företag	som	lyckas	att	flexibelt	variera	graden	av	centralisering	och	decentralisering	kan	

uppnå	bättre	prestation	(Siggelkow	&	Levinthal	2003).	
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3.4 Samband	mellan	teoretiska	områden	

Det	 finns	kopplingar	mellan	ovanstående	utvalda	teoretiska	områden,	vilket	presenteras	 i	

figur	2.	Ett	företags	strategi	påverkar	möjligheten	och	förmågan	att	skapa	innovation.	De	kan	

välja	 en	 strategi	 att	 erbjuda	 nischade	 produkter	 eller	 fullsortimenterbjudande,	 eller	 en	

strategi	 att	 vara	 först	 ut	 på	 marknaden	 eller	 att	 ta	 en	 avvaktande	 position,	 eller	 en	

entreprenöriell	strategi.		

	

	

Figur	2:	Samband	mellan	teoretiska	områden	

	

Beroende	på	vilken	strategi	företagen	väljer	skapas	diverse	möjligheter	och	utmaningar	för	

innovation,	som	ovan	nämnts.	Likaså	kan	strukturen	inom	en	organisation	påverka	förmågan	

att	nå	framgångsrik	innovation	beroende	på	vilken	typ	av	struktur	företaget	har.	En	lösare	

struktur	främjar	innovation	medan	en	striktare,	mer	hierarkisk	och	mindre	flexibel	struktur,	

kan	 hämma	 innovation.	 Även	 en	 digitaliseringsstrategi	 kan	 påverka	 strukturen	 inom	 en	

organisation	eftersom	den	kan	leda	till	förbättrad	kommunikation	inom	organisationen	för	

att	 hantera	 externa	 förändringar	 på	 marknaden	 bättre.	 I	 sin	 tur	 kan	 strategier	 påverka	

strukturen	i	ett	företag	och	likaså	kan	strategin	påverkas	av	organisationsstrukturen,	vilket	

förklaras	utifrån	tidigare	forskning	i	avsnitt	strategi	och	organisationsstruktur,	3.2.5.	
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4 Regleringar		

4.1 MIFID2	(Markets	in	Financial	Instruments	Directive)	

I	 januari	 2018	 träder	 ett	 nytt	 regelverk	 i	 kraft,	 MIFID2,	 som	 gäller	 för	

värdepappersmarknaden	 i	 EU	 med	 syfte	 att	 skapa	 likande	 villkor	 på	 finansmarknaden.	

Regelverket	har	tagits	fram	med	erfarenhet	från	finanskrisen	2008	och	på	grund	av	att	nya	

tjänster	 och	 produkter	 lanseras	 i	 en	 hög	 takt	 på	 marknaden	 för	 finansiella	 instrument	

(Finansinspektionen	2017a).	

	

Nya	krav	i	MIFID2	förutsätter	att:	värdepappersbolag	har	en	strukturerad	process	för	hur	de	

tar	 fram	 och	 väljer	 ut	 finansiella	 instrument	 i	 sina	 rekommendationer,	 att	 företag	 som	

erhåller	 ersättning	 från	 en	 tredje	 part	 inte	 utger	 sig	 för	 att	 vara	 oberoende,	 att	 kunder	

erhåller	 information	 om	 alla	 kostnader	 och	 får	 dokumentation	 som	 sammanfattar	

rådgivningen,	att	algoritmisk	handel	kräver	ny	information	och	organisation	samt	att	det	är	

mer	insyn	före	och	efter	handel	för	att	främja	öppenhet	(Finansinspektionen	2017b).	

4.2 PSD2	(Payment	Services	Directive	2)		

Under	2018	införs	ett	nytt	betalningstjänstdirektiv	PSD2	som	är	beräknat	att	förändra	hela	

bankmarknaden	enligt	Hellström	(u.å.).	Direktivet	gör	det	möjligt	för	utomstående	företag	

att	 använda	 bankernas	 information	 om	 kunder.	 Bankerna	 kommer	 krävas	 på	 att	 delge	

tredjepartleverantörer	deras	data	och	infrastruktur	vilket	kommer	att	öppna	upp	för	en	helt	

ny	 konkurrens.	 Det	 innebär	 att	 bankerna	 inte	 längre	 har	 ensam	 tillgång	 till	 kundernas	

kontoinformation	 och	 betaltjänster,	 utan	 att	 det	 kan	 vara	 en	 utomstående	 aktör	 som	

genomför	 kundens	 finansiella	 tjänster.	 Anledningen	 till	 det	 nya	 direktivet	 är	 att	 främja	

konkurrens	med	andra	aktörer	som	erbjuder	finansiella	tjänster	men	som	inte	är	en	bank,	
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främja	 innovation	 och	 därtill	 stärka	 konsumentskyddet.	 Direktivet	 kommer	 troligen	 att	

förändra	värdekedjan	för	bankerna	och	deras	affärsmodell	(Hellström	u.å.).	
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5 Empiri	

Studiens	 empiri	utgörs	av	en	 sammanställning	av	 sex	 intervjuer	 från	utvalda	 fallföretag	 för	

studiens	syfte.	Tre	av	dem	är	storbanker	och	tre	är	nischaktörer	på	den	finansiella	marknaden	

och	erbjuder	finansiell	rådgivning	eller	alternativ	till	finansiell	rådgivning.	Avsnittet	inleds	med	

en	kort	presentation	av	 samtliga	aktörer.	Därefter	redogörs	 för	hur	 finansiell	 rådgivning	är	

utformad	 hos	 aktörerna,	 vad	 som	 kan	 påverka	 tjänsten	 och	 deras	 syn	 på	 automatiserad	

rådgivning.	Slutligen	diskuteras	aktörernas	organisationsstruktur	och	kapitlet	avslutas	genom	

att	förklara	deras	strategiska	beslut.		

	

Storbanker	

Nordea	 grundades	 på	 1820-talet	 och	 har	 cirka	 11	miljoner	 kunder	 och	30	000	 anställda,	

varav	16	000	i	Sverige.	Banken	är	en	fullsortimentbank	och	en	av	Europas	tio	största	med	

cirka	600	kontor.	Andel	av	finansiell	rådgivningsmöten	online	var	14	procent	2015	och	17	

procent	 2016	 i	Norden.	 Under	 perioden	 2016	 till	 2018	 genomförs	 en	 omvandling	 för	 att	

digitalisera	banken	och	gå	från	fysisk	till	digital	distribution	(Nordea	u.å.).	Investeringen	för	

att	förnya	deras	IT-system	kommer	att	kosta	cirka	10	miljarder	(Falkkloo	2017).		

	

SEB,	Skandinaviska	Enskilda	Banken,	grundades	år	1856	som	Stockholms	första	privatägda	

bank.	 Idag	 har	 SEB	 15	 300	 anställda	 och	 cirka	 fyra	 miljoner	 privatkunder	 i	 Sverige	 och	

Baltikum	(SEB	u.å.).	Banken	har	bland	annat	"Innovations	Labs"	på	Epicenter,	ett	av	Sveriges	

första	 innovationshus.	De	har	nyligen	skapat	en	virtuell	 agent,	 en	 så	kallad	AI-robot,	 som	

kallas	Amelia.	Den	nya	digitala	medarbetaren	har	tidigare	arbetat	med	bankens	interna	IT-

support	men	nu	börjat	bemöta	kunder	i	kundtjänst	där	den	kan	svara	på	enklare	frågor	(SEB	

2016).	 Vidare	 utvecklar	 och	 omformar	 SEB	 sina	 bankkontor,	 de	 satsar	 på	 "experience	

centers",	 ECP.	De	 är	 framtidens	bankkontor	där	 fokus	 ligger	på	det	personliga	mötet	 och	
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inspiration,	 utan	 kölappar,	 stationära	 datorer,	 något	 som	 utmanar	 synen	 av	 de	 tidigare	

traditionella	bankkontoren	(Järborg	2017).		

	

Swedbank	 är	 en	 fullsortimentbank	 och	 tror	 på	 en	 traditionell	 bankmodell	 där	 kund	 och	

personlig	rådgivning	är	i	fokus.	Den	första	sparbanken	grundades	1820	och	under	1970-talet	

började	föreningsbanker	etablera	sig.	1997	skapades	en	fusion	mellan	Sparbanken	Sverige	

och	Föreningsbanken,	och	koncernen	bytte	därefter	namn	till	Swedbank	under	2006.	Idag	

har	den	14	000	anställda	och	fyra	miljoner	privatkunder	i	Sverige	(Swedbank	u.å.).		

	

Nischaktörer		

Nordnet	grundades	1996	som	en	reaktion	på	föråldrande	strukturer	i	banksektorn	och	var	

en	av	de	första	nätmäklarna	i	Sverige.	De	har	sedan	start	varit	en	digital	bank	med	kundfokus.	

Banken	mottog	år	2016	utmärkelsen	"Sveriges	mest	transparenta	bank"	och	har	idag	runt	

490	anställda	samt	en	halv	miljon	kunder.	Ett	av	deras	tillväxtmål	är	att	deras	aktiva	kundbas	

ska	 växa	 med	 minst	 10	 procent	 per	 år.	 Banken	 riktar	 sig	 till	 kunder	 som	 vill	 spara	

självständigt	och	erbjuder	digitala	verktyg	för	att	förverkliga	detta	(Nordnet	u.å.).			

	

Primepilot	 är	 ett	 fintechbolag	 som	 grundades	 januari	 2015.	 De	 har	 nyligen	 lanserat	 en	

rådgivningsapp	för	smartphones	som	erbjuder	finansiell	rådgivning	för	fondsparande.	För	

tillfället	 har	 tjänsten	 endast	 några	 100-tals	 användare	 (Ahrner	 2017).	 Rådgivningen	 är	

automatiserad,	 kunden	 svarar	 på	 frågor	 via	 mobilappen	 och	 därefter	 genereras	 en	

rekommendation.	 Hela	 processen	 tar	 endast	 några	 minuter	 (Primepilot	 u.å.).	 Sveriges	

innovationsmyndighet,	 Vinnova,	 har	 investerat	 2,2	 miljoner	 kronor	 i	 Primepilots	

robotrådgivningsapplikation	(Billing	2016).		

	

Söderberg	 &	 Partners	 grundades	 2004	 och	 är	 ett	 renodlat	 värdepappersbolag	 med	

rådgivningstillstånd	utan	banklicens	(Walter	Nuñez	2017).	De	erbjuder	finansiell	rådgivning	

till	 både	 företag	 och	 privatpersoner.	 Företaget	 har	 idag	 en	 av	Nordens	 största	 fristående	

analysavdelning	med	cirka	1400	anställda	och	en	kundnöjdhet	på	94	procent.	Målet	är	att	bli	
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Nordens	ledande	aktör	inom	finansiell	rådgivning	och	att	de	vill	nå	den	positionen	genom	att	

kombinera	digital	såväl	som	personlig	rådgivning	(Söderberg	&	Partners	2017).	

	

Tabell	2:	Respondenter	från	storbanker		

Finansiell	aktör	 Respondent	 Befattning	

Nordea	 Erik	Falkkloo	
Head	of	Personal	Banking	

Segments	&	Strategy	

SEB	 Rasmus	Järborg	 Chief	Strategy	Officer	

Swedbank	 Lars	Linder	

Head	of	Projects	and	Business	

Developement	at	Customer	

Competence	Center	

Swedbank	 Lars	Nordström	 Executive	Institutional	Clients	

Swedbank	 Pia	Dahlander	
Senior	Business	Project	Manager	

(PSD2)	

	

	

Tabell	3:	Respondenter	från	nischaktörer	

Finansiell	aktör	 Respondent	 Befattning	

Nordnet	 Håkan	Nyberg	 VD	

Primepilot	 Ulf	Ahrner	 Grundare	och	VD	

Söderberg	&	

Partners	
Walter	Nuñez	 Produktutvecklingschef	
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5.1 Finansiell	rådgivning	

Storbanker		

Nordea	erbjuder	idag	hela	spektrat	av	finansiell	rådgivning	som	Erik	Falkkloo	beskriver	det.	

Han	förtydligar	och	berättar	att	kunder	erbjuds	allt	 ifrån	enklare	finansiella	produkter	för	

kunder	som	vill	ta	lägre	risk	och	inte	är	lika	aktiva	i	sitt	sparande	till	diskretioner	förvaltning	

åt	 privatebankingkunder	 med	 komplexa	 behov.	 Även	 SEB	 och	 Swedbank	 har	 liknande	

tjänster	 till	 både	 privat	 och	 företagskunder.	 Rasmus	 Järborg	 från	 SEB	 förklarar	 att	 deras	

finansiella	rådgivning	har	stort	fokus	på	kundbehovet	och	kundresan.	Banken	fokuserar	på	

att	 ge	 relevant	 rådgivning	 vid	 tidpunkten	 då	 kunden	 är	 mottaglig	 för	 den.	 Därför	 håller	

banken	på	att	ändra	utformningen	på	deras	kontor	 till	 "experiences	centers"	och	anpassa	

bankkontoren	till	kundernas	efterfrågan.	SEB	kommer	att	följa	kundernas	beteende	eftersom	

den	är	en	relationsbank	i	mångt	och	mycket.	Lars	Linder	berättar	att	Swedbanks	finansiella	

rådgivning	utgår	från	kundens	olika	behov	och	är	uppdelad	mellan	privat	och	företagskunder	

och	mellan	rådgivning	kring	vardagsaffären,	lån	samt	spara,	placera	och	försäkring.	Vidare	

differentieras	rådgivningen	till	privatpersoner	med	olika	behov	och	förmögenhet.		

	

Än	så	länge	ska	man	komma	ihåg	det	är	mycket	av	kundvärdet	ligger	i	en	

personlig	interaktion	hos	våra	kunder	och	det	är	inte	så	att	vi	vänder	över	en	

natt	

(Erik	Falkkloo	2017)	

	

Nordeas	 konkurrensfördel	 är	 att	 de	 har	 ett	 heltäckande	 erbjudande	 i	 kombination	 med	

licenserade	 rådgivare	 och	 produkter	 samt	 möjligheten	 att	 få	 rådgivning	 online	 anser	

Falkkloo.	 Banken	 vill	 hitta	 en	modell	 som	 är	 kostnadseffektiv	men	 där	 de	 kan	 bygga	 en	

relation	med	kunderna	samt	att	de	kan	ta	en	viss	prispremie	för	den	trygghet	kunden	får.		
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Det	Järborg	betonar	som	en	av	SEB:s	styrkor	i	sitt	erbjudande	av	finansiell	rådgivning	är	att	

det	finns	extremt	vassa	personer	på	SEB.	Likaså	Lars	Nordström	från	Swedbank	är	inne	på	

samma	spår	som	Järborg	och	förtydligar	att	en	produkt	alltid	är	en	produkt	och	bankernas	

produkterbjudanden	är	väldigt	likartade.	Därför	är	Swedbanks	konkurrensfördel	människan	

bakom	 produkten,	mer	 specifikt	medarbetarnas	 kompetens.	 Linder	 tillägger	 att	 även	 det	

lokala	engagemanget	och	tillgängligheten	är	en	styrka	för	Swedbank,	eftersom	de	har	över	

600	kontor	tillsammans	med	sparbankerna.		

	

Nischaktörer		

Grundtanken	i	Söderberg	&	Partners	(S&P)	affärsidé	är	att	ta	kvalificerad	analys	i	rådgivning	

och	ge	till	gemene	man.	Vidare	erbjuder	de	finansiell	rådgivning	som	bygger	på	individuell	

analys	utifrån	kundens	behov	menar	Walter	Nuñez.	S&P	har	olika	segment	på	privatsidan	

som	är	uppdelade	efter	hur	stort	kapital	kunden	har	och	vill	förvalta.	

	

Nordnet	 erbjuder	 i	 dagsläget	 ingen	 traditionell	 fysisk	 rådgivning	 utan	 alternativ	 såsom	

utbildning	 i	 sparande,	 en	 investeringsguide	 och	 Shareville.	 Håkan	 Nyberg	 berättar	 att	

Shareville	är	en	plattform	där	Nordnets	kunder	kan	följa	och	inspireras	av	andra	investerares	

portföljer.	 Vidare	 lanserades	sparpodden	år	 2013	 där	 programledarna	 Jan	 Dinkelspiel,	

innovationschef	 och	 Günther	 Mårder,	 sparekonom	 på	 Nordnet	 har	 som	 mål	 att	 utbilda	

svenska	sparare.	Nordnet	har	hittills	valt	att	inte	ge	uttalade	konkreta	råd,	men	med	tanke	

på	regleringar	som	PSD2	ser	de	möjligheter	att	etablera	sig	på	marknaden	till	110	procent	

och	erbjuda	digital	finansiell	rådgivning.	

	

Bakgrunden	 till	 att	Primepilot	 grundades	är	 till	 följd	av	den	problematik	 som	 traditionell	

fysisk	finansiell	rådgivning	innebär.	Enligt	Ulf	Ahrner	är	ett	problem	att	verkligenheten	är	

väldigt	komplicerad,	 vilket	 gör	det	 svårt	 att	 kommunicera	med	kunden	på	 ett	 enkelt	 sätt.	

Ytterligare	 problem	 är	 svårigheten	 att	 tilldela	 rätt	 kostnad	 till	 rätt	 part	 eftersom	 den	

traditionella	 fysiska	 rådgivningen	 innehåller	 många	 komponenter,	 vilket	 har	 lett	 till	

fruktansvärt	höga	avgifter	för	kunden.	Tjänsten	som	Primepilot	erbjuder	är	en	applikation	
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som	ger	helt	automatiserad	finansiell	rådgivning,	baserat	på	de	svar	privatpersoner	ger,	till	

absolut	lägsta	marknadspris	enligt	Ahrner.		

	

Vi	har	en	mänsklig	armé	av	400-500	rådgivare	som	träffar	våra	kunder	

kontinuerligt	och	har	en	enormt	nära	relation	till	dem.		

(Walter	Nuñez	2017)	

	

Nuñez	berättar	att	S&Ps	absoluta	styrka	är	deras	rådgivare	som	levererar	väl	underbyggd	

rådgivning	till	deras	kunder.	Nordnet	diskuterar	istället	att	grundbulten	i	tillväxtstrategin	är	

att	lansera	bra	tjänster	och	produkter	till	kunden,	på	ett	digitalt	och	kundvänligt	sätt	menar	

Nyberg.	 För	 Primepilot	 är	 enkelheten	 en	 av	 de	 viktigaste	 komponenterna	menar	Ahrner,	

rådet	 i	 sig	 själv	 är	 inte	 så	 svårt.	 Genom	 Primepilots	 tjänst	 kan	 kunden	 själv	 genomföra	

rådgivningen	vart	och	när	den	vill.	Om	kunden	inte	själv	har	förmågan	att	avgöra	sin	egen	

risknivå	kan	den	svara	på	frågor	rörande	sitt	sparande	och	profil,	likt	en	traditionell	fysisk	

rådgivning,	vilket	tar	cirka	sju	minuter.		

5.1.1 Digitala	verktyg	

Storbanker	

De	 digitala	 verktyg	 som	 Nordeas	 rådgivare	 använder	fokuserar	 på	 dialogen	 mellan	

rådgivaren	och	kunden	berättar	Falkkloo.	De	delas	in	i	två	delar	och	den	första	delen	kallas	

”visuell	 agenda”	 som	 är	 ett	 verktyg	 för	 att	 rådgivaren	 ska	 kunna	 presentera	 ett	 komplex	

budskap	för	en	kund	som	inte	är	insatt.	Fördelen	är	att	detta	verktyg	kan	användas	både	vid	

ett	 fysiskt	 möte	 och	 ett	 digitalt	 möte	 enligt	 Falkkloo.	 Den	 andra	 delen	 av	 verktyget	 är	

”Nordeas	Placeringsplan”	som	säkerhetsställer	att	information	samlas	in,	dokumenteras	och	

skickas	 till	 kunden	 för	 att	 rådgivningen	 ska	 bli	 lämplig	 och	 i	 enlighet	

med	rådande	lagstiftning.		
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Swedbank	har	olika	verktyg	för	kunderna	och	rådgivarna	berättar	Linder.	Kundgränssnittet	

är	 internet	 och	 mobilbanken	 och	 rådgivningsgränssnittet	 är	 olika	 rådgivningsstöd	 och	

interna	banksystem.	Det	är	skilda	världar	än	så	 länge,	menar	han,	eftersom	banken	sedan	

många	år	utvecklat	dessa	i	olika	miljöer	och	på	olika	plattformar.	Men	det	är	också	så	att	en	

specialiserad	 rådgivare	 som	arbetar	 i	 ett	 system	varje	dag	har	mer	kunskap	och	vana	att	

hantera	komplexa	verktyg,	medan	kunden	måste	ha	ett	verktyg	som	är	enkelt	och	intuitivt.	

Han	påpekar	att	trenden	går	mot	gemensamma	gränssnitt	för	kund	och	rådgivare.		

	

Järborg	från	SEB	berättar	om	ett	verktyg	som	heter	"Quantitive	Portfolio	Management",	som	

är	 algoritmdriven.	Det	är	 ett	 sätt	 att	 göra	 erbjudandet	 enklare	 och	 mer	 relevant	 för	

kunden,	även	om	det	är	ett	verktyg	för	rådgivarna	än	så	länge.	Han	beskriver	även	”Advisory	

tool”,	ett	digitalt	verktyg	för	rådgivarna	som	liknar	det	verktyg	som	Nordea	och	Swedbank	

har.		

	

Nischaktörer		

Primepilot	är	den	första	helt	digitala	rådgivningsorganisationen	i	Norden	som	erbjuder	en	

mobil	 rådgivningsapplikation	 säger	 Ahrner.	 Hela	 tjänsten	 är	 ett	 digitalt	 verktyg	 som	

underlättar	sparandet	för	privatpersoner.		

	

Nordnet	lanserade	Shareville	2014	som	är	deras	sociala	investeringsplattform	med	ca	140	

000	användare.	Det	är	ungefär	dubbelt	så	många	användare	än	vad	Nordnet	räknade	med	

när	 de	 skapade	 plattformen.	Nyberg	 berättar	 att	 Nordnet	 egentligen	 inte	 hade	 någon	

ursprunglig	 tanke	 när	 de	 började	 utveckla	 plattformen	 i	 samarbete	med	 de	 ursprungliga	

entreprenörerna.	Däremot	insåg	de	snabbt	dess	värde.		 	
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Tänk	vilken	kraft	det	är	att	kunna	följa	riktiga	människor	som	investerar	

sina	egna	pengar,	det	blir	en	betydligt	högre	trovärdighet	än	om	man	går	in	

på	ett	bankkontor	där	det	är	någon	juniorrådgivare	som	läser	upp	en	

investeringsrekommendation.	

(Håkan	Nyberg	2017)		

	

Via	Shareville	har	du	som	kund	möjlighet	att	följa	andra	investerare	och	deras	placeringar.	

Under	2015	hade	Sharevilles	medlemmar	i	genomsnitt	4,4	procentenheter	högre	avkastning	

än	resterande	av	Nordnets	medlemmar.	Nyberg	menar	att	det	inte	finns	några	begränsningar	

för	Shareville,	de	kan	utveckla	den	hur	som	helst	och	plattformen	ger	ytterligare	ett	försprång	

mot	de	andra	bankerna.	Via	Shareville	samlas	data	 in	 i	ett	modernt	system	som	de	på	ett	

strukturerat	 enkelt	 sätt	kan	dra	nytta	av.	 ”Om	vi	 jämför	med	de	gamla	 IT-system	som	de	

andra	bankerna	har	innebär	detta	att	Nordnet	ligger	i	framkant”	påpekar	Nyberg.	

	

S&P	använder	modeller	och	system	för	att	bedöma	olika	aspekter	i	en	rådgivning,	alltifrån	

riskprofil,	analysen,	till	att	ta	fram	portföljförslag.	Allt	för	att	kunna	erbjuda	en	heltäckande,	

avancerad	och	analysdriven	rådgivning	till	privatpersoner.	När	rådgivaren	sedan	träffar	en	

kund	använder	de	sig	av	en	flora	av	olika	system	och	verktyg.	Nuñez	berättar	att	de	har	ett	

pågående	arbete	av	att	konsolidera	floran	av	verktyg	in	till	en	plattform	vilket	gör	att	det	blir	

ännu	tydligare	för	kunden	och	enklare	för	rådgivare.	Nuñez	förtydligar	att	S&P	än	så	länge	

tror	att	det	mest	effektiva	sättet	att	leverera	livsavgörande	finansiell	rådgivning	är	via	fysiskt	

möte	 med	 en	 expert	 på	 området	 som	 kan	 besvara	 alla	 frågor	 och	 funderingar.	 Många	

privatpersoner	blir	förlamade	av	stora	ekonomiska	beslut	som	kommer	att	ha	stor	betydelse	

för	deras	framtid.	Det	är	precis	det	S&Ps	rådgivning	handlar	om	menar	han.	
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5.1.2 Automatiserad	rådgivning	

Storbanker		

Falkkloo	 från	 Nordea	 menar	 att	 automatiserad	 rådgivning	 är	 något	 de	 tror	 kommer	 att	

erbjudas	inom	en	överskådlig	tid.	Sedan	tillägger	han	att	man	måste	skilja	på	robotiserade	

råd	och	”self-directed”-delen,	då	det	är	två	olika	saker.	Nordea	ser	en	utmaning	med	att	följa	

regelverk	 på	 ett	 visst	 sätt	 medan	tredjepartsleverantörer,	 som	 inte	 står	 under	 samma	

regelverk,	kommer	att	ha	större	frihet	i	sin	robotiserade	rådgivning.	

	

Enligt	 Järborg	 från	SEB	 ska	allt	 transaktionellt	 automatiseras	 eftersom	det	 inte	 ger	något	

mervärde	till	kunden.	Han	menar	att	det	inte	är	något	som	banken	ska	tjäna	pengar	på	utan	

transaktioner	 som	 kunden	 själv	 ska	 sköta	 digitalt.	 Däremot	 ger	 personlig	 rådgivning	

mervärde	eftersom	det	finns	livshändelser	då	kunden	måste	komma	in	på	kontoret	och	få	

personliga	råd.	Han	tillägger	att	om	en	automatiserad	rådgivningstjänst	lanseras	i	framtiden	

kan	det	förbättra	kvalitén	i	rådgivningen	och	minska	risken	för	felsägningar.	

	

Swedbank	 har	 ett	 verktyg	 som	 kallas	 ”Enkla	 valet”	 och	 ett	 annat	 som	 kallas	

”Rådgivningsstöd”	som	är	digitala	guider	där	produkter	som	banken	rekommenderar	finns	

tillgängliga.	Linder	menar	att	rådgivare	redan	idag	är	relativt	hårt	styrda	att	ge	kunden	de	

råd	som	banken	rekommenderar	och	undviks	att	ta	egna	initiativ	till	alternativa	placeringar.	

Automatiserad	 rådgivning	 baseras	 på	 kundens	 personliga	 preferenser,	 riskprofil	 och	

placeringshorisont.	 För	 att	 gå	 från	 guider	 till	 så	 kallad	 robotrådgivning	 krävs	 det	 att	

verktyget	kan	läsa	in	kundens	nuvarande	engagemang	och	även	ta	hänsyn	till	historik	samt	

kundens	planer	 och	mål	med	 sparandet.	Då	 kommer	 robotrådgivning	 förmodligen	 att	 slå	

fysisk	rådgivning,	åtminstone	avseende	performance	enligt	Nordström.		

	

Nischaktörer		

Under	året	2017	kommer	Nordnet	att	lansera	en	automatiserad	rådgivningstjänst	och	inom	

några	år	kommer	banken	att	erbjuda	flera	varianter	av	digitala	rådgivningstjänster	för	olika	
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ändamål.	Automatiserad	rådgivning	är	en	tjänst	som	Nordnet	tror	mycket	på.	Däremot	vill	

Nyberg	påpeka	att	allmänheten	verkar	ha	uppfattningen	att	det	finns	robotar	som	har	knäckt	

koden	 och	 kommer	 göra	 investeringar	 eller	 placeringar	 som	 leder	 till	 extremt	 hög	

avkastning.	 Det	 överensstämmer	 inte	 med	 dagens	 teknik,	 idag	 är	 nämligen	 de	 flesta	

robotrådgivare	ganska	ointelligenta.	De	är	relativt	simpla	med	frågor	kring	risk	som	sedan	

följs	av	en	rekommendation.	Han	tillägger	att	på	det	viset	kommer	även	deras	första	egna	

robotrådgivare	att	se	ut,	men	om	några	år	när	artificiell	intelligens	(AI)	tillämpas	och	dessa	

robotar	kan	predicera	framtiden,	det	är	då	det	börjar	bli	intressant	för	allmänheten.				

	

Hela	Primepilots	tjänst	är	redan	automatiserad.	Ahrner	menar	att	manuell	rådgivningen	inte	

kommer	vara	möjlig	att	bedriva	om	några	år.	Han	delar	upp	det	i	två	aspekter,	kostnader	och	

enkelhet.	För	att	kunna	fortsätta	att	erbjuda	rådgivning	till	en	rimlig	prisnivå	måste	en	stor	

del	av	den	 finansiella	 rådgivningen	automatiseras.	Han	 fortsätter	med	att	påpeka	att	 idag	

görs	allt	med	telefonen.	"Det	är	inte	längre	rimligt	att	ta	några	timmar	ledigt	från	jobbet	för	

att	 gå	 till	 banken	 och	 ha	 traditionell	 fysisk	 rådgivning,	 den	 tiden	 är	 förbi"	 säger	 Ahrner.	

Vidare	 anser	 han	 att	 ge	 råd	 om	 rätt	 fondrisk	 faktiskt	 är	 inte	 så	 svårt,	 det	 kan	 man	

automatisera	och	 förmodligen	blir	utförandet	bättre	eftersom	kostnaden	sjunker	samt	att	

tillförlitligheten	ökar.		

	

S&P	 har	 en	 annorlunda	 syn	 på	 automatiserad	 rådgivning	 jämfört	 med	 Nordnet	 och	

Primepilot.	Nuñez	menar	att	oavsett	hur	bra	hjälptext	du	skriver	är	inte	det	samma	sak	som	

att	ha	en	annan	människa	av	kött	och	blod	som	sitter	framför	dig.	För	vissa	kunder	är	det	helt	

rätt	med	automatiserad	rådgivning,	men	inte	för	merparten	anser	Nuñez.	Cirka	95	procent	

av	 individerna	 tycker	 att	 sparande	 och	 placeringar	 är	 för	 krångligt	 och	 för	 svårt.	Den	

rådgivningen	som	S&P	erbjuder	är	komplex,	alla	deras	kunder	kommer	med	behovet	av	att	

planera	 upp	 för	 deras	 framtid.	Om	 20	 år	 kanske	 en	 robot	 kan	 vara	 uppmärksam	 till	

människor	känslor	och	värderingar,	men	vi	är	inte	där	än	avslutar	han.	Däremot	anser	Nuñez	

att	mindre	komplexa	delar	av	rådgivningen,	exempelvis	fondbyten,	bör	automatiseras.	Det	

ska	inte	kräva	ett	fysiskt	möte,	för	det	har	varken	kunden	eller	rådgivaren	tid	med.		
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5.1.3 Regleringar	

Storbanker		

Något	som	även	har	stor	betydelse	för	utvecklingen	av	tjänsten	finansiell	rådgivning	och	som	

samtliga	 storbanker	 och	 nischaktörer	 under	 intervjun	 nämner	 i	 olika	 sammanhang	 är	

regleringar.	 SEB	 gillar	MIFID2	 regleringarna	 eftersom	principerna	ligger	 i	 linje	med	deras	

egna	värderingar	som	institution,	menar	Järborg.		

	

När	vi	lanserade	projektet	för	införandet	av	det	nya	regelverket	kallades	det	

inte	MIFID2	Compliance	Projekt	utan	MIFID2	Opportunity	Project.	Vi	tittar	

även	på	att	investera	i	fintechbolag	som	vi	kan	använda	för	att	underlätta	

verksamheten	i	och	med	nya	regleringar	som	är	en	del	av	vår	vardag.	

(Rasmus	Järborg	2017)	

	

Linder	 från	 Swedbank	 påpekar	 att	 rådgivningen	 och	 produkterna	 blir	 mer	 och	 mer	 lika	

mellan	bankerna	eftersom	regelverken	sätter	tuffa	krav	på	vilka	produkter	som	får	säljas	till	

vilka	kunder	under	vilka	förutsättningar.	Därför	måste	bankerna	kunna	differentiera	sig	så	

att	kunden	känner	”att	den	här	banken	är	för	mig”.	Pia	Dahlander	instämmer	och	berättar	att	

PSD2	driver	storbankerna	att	kommunicera	med	varandra	och	samarbeta.	Det	fungerar	inte	

längre	att	ha	30	olika	gränssnitt	för	att	anpassa	till	allt	och	alla,	utan	bankerna	måste	utveckla	

gemensamma	 gränssnitt	 och	 enas	 om	 dessa.	 Standardiseringen	 av	 bankerna	 tvingar	

följaktligen	fram	nya	samarbeten	mellan	aktörerna.	Sedan	gäller	det	som	bank	att	hitta	sitt	

sätt	att	utmärka	sig	till	kunderna	avslutar	hon.	

	

Givet	de	nya	regleringarna	som	kommer	att	träda	i	kraft	menar	Falkkloo	att	Nordea	måste	

säkerställa	 ett	 alternativ	 för	 de	 som	 vill	 få	 råd	 men	 där	 det	 inte	 finns	 den	 graden	 av	

komplexitet	som	vid	en	personlig	rådgivning.	
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Nischaktörer		

Ahrner	menar	att	det	inte	finns	någon	orsak	till	att	krångla	till	rådgivningen	så	mycket	som	

lagstiftningen	 har	 gjort.	Lagstiftningen	 som	 den	 är	 utformad	 idag	 är	 ett	 hinder	 mot	 att	

bedriva	 rådgivning	 som	 är	 lämpad	 för	 kunden.	 Ahrner	 menar	 att	 det	 inte	 finns	 någon	

flexibilitet,	vilket	är	en	utmaning	för	Primepilot	och	andra	fintechs	på	marknaden.	Oavsett	

råd	och	hur	intressekonflikter	ser	ut	ska	alla	aktörer	omfattas	av	en	lagstiftning	som	utgår	

ifrån	att	rådgivare	har	en	dold	agenda	och	ger	komplicerade	råd,	vilket	sällan	stämmer.	"Vi	

sitter	i	en	lagstiftning	nu	som	hindrar	aktörer	från	att	bedriva	effektiv	rådgivning,	särskilt	

om	det	görs	manuellt"	anser	Ahrner.	

	

Likaså	Nordnet	tar	upp	komplexiteten	med	de	existerande	regelverken.	Det	kommer	enormt	

mycket	regelverk	som	banken	kontinuerligt	måste	hantera.	Nyberg	påpekar	att	det	försvårar	

att	komma	ut	med	bra	lösningar	till	kunder	och	inte	låta	regelverkens	komplexitet	hamna	i	

erbjudande	till	kunden,	vilket	är	svårt.	Mycket	investeringar	läggs	på	att	hantera	regelverk	

och	regleringar,	något	som	är	nödvändigt	för	alla	banker.	Med	de	nya	regleringarna	(MIFID2	

och	 PSD2)	 är	 han	 övertygad	 om	 att	 det	 skapas	 transpararens	 kring	 rådgivning	 och	 att	

kunderna	kommer	förstå	hur	mycket	hur	mycket	de	betalar	indirekt	för	att	få	råd,	vilket	de	i	

många	fall	inte	ens	får	och	ofta	är	de	råden	partiska.	Det	finns	därmed	stora	möjligheter	för	

Nordnet	att	på	ett	digitalt	och	kundvänligt	sätt	erbjuda	personlig	rådgivning	avslutar	Nyberg.		

	

Nuñez	menar	att	hela	S&Ps	prissättning	är	till	för	att	ge	en	oberoende	rådgivning	vilket	är	

väldigt	passande	 i	och	med	alla	de	regelverken	som	kommer,	vilket	 innebär	att	de	har	en	

framtidssäkrad	modell	oavsett	kommande	lagar.	Eftersom	S&P	inte	är	en	bank	är	de	inte	lika	

hårt	reglerade.		

	

Vi	kommer	aldrig	bli	en	bank.	Banker	ligger	långt	ned	i	värdekedjan	och	det	

är	inte	där	du	skapar	värde,	ett	konto	kan	vem	som	helst	leverera.		

(Walter	Nuñez	2017)	
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Vidare	påpekar	Nuñez	att	S&P	aldrig	kommer	bli	bättre	än	de	existerande	bankerna	på	den	

typen	av	verksamheten	och	därför	kommer	S&P	istället	att	fokusera	på	det	de	är	bäst	på,	att	

erbjuda	expertis	via	rådgivning	till	deras	kunder.	S&P	samarbetar	dock	mycket	med	många	

banker	och	påverkas	därmed	i	andrahand	av	de	regleringar	som	finns	och	kommer.		

5.2 Utmaningar	

Storbanker		

Vid	 utvecklingsområden	 för	 respektive	 bank	 inleder	 Falkkloo	 med	 att	 berätta	 att	

bankbranschen	 var	 väldigt	 tidiga	 med	 den	 tekniska	 utvecklingen	 och	 investeringar	 i	 ny	

teknik.	Därmed	lever	strukturer	och	kodspråk	från	60–80-talet	kvar	än	idag.	Falkkloo	anser	

att	Nordea	har	tillsammans	med	de	andra	storbankerna	en	utmaning	gentemot	fintechbolag.	

Han	menar	 att	 fintechbolag	 kan	 starta	 upp	 i	mikroformat	 och	 kräver	 inte	 samma	 typ	 av	

stordriftsmodell	som	 en	 bank	med	mer	 än	 100	 000	 kunder.	Nordea	 har	 tagit	 beslutet	 att	

investera	 cirka	 10	 miljarder	 för	 att	byta	 ut	 hela	 deras	 IT-system,	även	 kallat	 ”Core	Bank	

System”.		

	

Man	kan	likna	det	vid	att	byta	jet-motor	på	en	jumbojet	medan	den	är	i	

luften.	Det	är	ungefär	samma	typ	av	investering	som	för	att	bygga	världens	

högsta	byggnad.	

	(Erik	Falkkloo	2017)	

	

Det	är	 en	 stor	 investering	 som	 är	 svår	 att	 implementera	 utan	 att	 påverka	 den	 vanliga	

verksamheten	 för	 deras	 kunder	 säger	 han.	 Nordea	 anser	 att	 det	 viktigt	 att	 genomföra	

investeringen	 eftersom	 när	 det	 är	 färdigställt	 kommer	 det	 ge	 en	 möjlighet	 att	 ställa	 om	

snabbare	än	deras	konkurrenter.	
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Utmaningar	för	Swedbank	som	Linder	nämner	är	hur	de	ska	kunna	erbjuda	rådgivning	till	

sina	fyra	miljoner	privatkunderna	i	Sverige.	Han	menar	att	det	är	svårt	att	vara	en	storbank	

med	 en	 sådan	 stor	 kundbas	 och	 fortfarande	 upprätthålla	 hög	 kundnöjdhet,	 eftersom	 alla	

privatpersoner	har	olika	preferenser.	Än	så	länge	sköts	Swedbanks	rådgivning	och	processer	

manuellt	och	det	är	något	som	måste	förbättras	i	dagsläget.	Dahlander	påpekar	att	det	är	hela	

branschen	som	står	inför	utmaningar,	eftersom	den	är	trögrörlig.	Nordström	instämmer	och	

menar	att	det	ställs	nya	krav	på	hur	de	ska	möta	kunden	som	är	en	av	Swedbanks	största	

utmaningar.		

	

Nischaktörer		

S&P	behöver	förbättra	möjligheterna	och	rådgivningen	för	det	enkla	sparandet	menar	Nuñez.	

Att	till	exempel	en	rådgivare	lägger	tid	på	att	uppdatera	fondförslag,	överföringar	eller	lägga	

till	mer	pengar	för	annat	sparande	är	onödigt.	Det	driver	endast	kostnader	vilket	 i	sin	tur	

innebär	högre	priser	för	kunden.	Därmed	bedriver	S&P	ett	stort	arbete	för	att	bygga	verktyg	

som	 kan	 skötas	 digitalt	 av	 kunden.	 Som	 i	 alla	 branscher	 måste	 S&P	 effektivisera	 sin	

verksamhet	 för	 att	 kunna	 sänka	 priserna	 och	 många	 komponenter	 kan	 användas	 i	

kombination	till	den	fysiska	rådgivningen	för	att	uppnå	effektivitet	påpekar	Nuñez.		

	

Största	utmaningen	för	Nordnet	menar	Nyberg	är	den	höga	graden	av	komplexitet.	De	måste	

ständigt	 tänka	 över	 konsekvenserna	 av	 digitalisering,	 vilket	 är	 förändrat	 kundbeteende.	

Därefter	nämner	han	också	den	ökade	konkurrensen	och	påpekar	igen	att	bankmarknaden	

är	hårt	reglerad.		

	

För	Primepilot,	likt	andra	nystartade	bolag,	är	utmaningen	att	vinna	kundernas	förtroende	

menar	Ahrner.	Sedan	är	den	största	och	tuffaste	utmaningen	att	det	egentligen	inte	spelar	

någon	roll	hur	bra	Primepilots	tjänst	är,	om	ingen	är	medveten	om	att	den	faktiskt	finns.	”Vi	

måste	få	folk	att	inse	att	tjänsten	inte	är	någon	omförpackning,	utan	faktiskt	ett	tekniksprång	

inom	 finansiell	 rådgivning”	 påpekar	 han.	 Vidare	menar	 Ahrner	 att	 banksystemen	 inte	 är	

gjorda	för	automatiserad	rådgivning.	IT-systemen	är	byggda	på	80–90-talet,	vilket	gör	dem	
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idag	nästan	20	år	gamla	med	mycket	”legacy”.	Däremot	behöver	små	aktörer	hjälp	från	större	

aktörer.	All	ny	finansiell	teknik	idag	är	tvunget	att	rida	på	bankstrukturen,	speciellt	om	det	

inte	ska	bli	alldeles	för	kostsamt.	Eftersom	bankernas	infrastruktur	inte	är	gjord	för	det	blir	

det	en	stor	utmaning.	Primepilot,	som	fintechbolag,	blir	tvungna	att	pussla	ihop	en	lösning	

med	bankerna,	det	sker	en	stor	utveckling	att	överbrygga	de	här	delarna	där	det	inte	finns	

automatisering.	"Vårt	system	blir	som	ett	pussel	av	ett	20-tal	 integrationer	som	aldrig	var	

avsedda	att	prata	med	varandra	och	till	slut	gör	det"	avslutar	Ahrner.	

5.3 Organisationsstruktur		

Storbanker	

Det	 krävs	 mer	 flexibilitet	 idag	 anser	 Järborg.	 Han	 utvecklar	 och	 säger	 att	 SEB	

har	begränsningar	eftersom	de	är	upp	emot	16	000	anställda	och	har	en	enorm	teknisk	skuld.	

Han	tillägger	att	trots	det	ska	företaget	genomsyras	av	flexibilitet	och	att	det	är	den	typ	av	

kultur	som	de	arbetar	mot.		

	

Falkkloo	berättar	hur	Nordea	 som	 organisation	 har	 utformats	 och	 ändrats	 på	 grund	 av	

utveckling	i	den	externa	omgivningen.	Han	pratar	mycket	om	rådgivares	kundansvar,	som	

går	 att	 koppla	 till	 den	 lokala	 förankringen,	 samtidigt	 som	 en	 rådgivare	 med	 en	 viss	

kompetens	ska	kunna	gå	att	använda	på	fler	än	ett	ställe	med	hjälp	av	digitala	verktyg.	Vidare	

beskrivs	 rapporteringsstegen	 som	är	 väldigt	 tydlig	 inom	Nordea.	 Rådgivaren	 rapporterar	

mot	kontorschefen	som	i	sin	tur	rapporterar	till	regioncheferna	som	i	sin	tur	rapporterar	till	

en	chef	för	alla	regioner.		

	

Manuella	processer	blir	allt	mer	automatiserade	och	det	sker	en	förflyttning	

till	fler	specialister	och	mer	utvecklingsrelaterat	arbete.	

(Lars	Nordström	2017)	
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Strukturen	i	Swedbank	är	ganska	kapslad	och	det	är	mycket	organisationsgränser	som	styr	

inom	organisation	menar	Nordström.	Han	fortsätter	och	förklarar	att	till	skillnad	från	en	liten	

startup	har	banker	gener	och	DNA	i	sin	historik.	Linder	instämmer	och	tror	att	det	sker	en	

omfördelning	av	vad	människor	jobbar	med	i	banken.		

	

Nischaktörer		

De	externa	förändringarna	har	inte	påverkat	S&P	sätt	att	organisera	sig	menar	Nuñez.	Det	

beror	 på	 att	 sättet	 företaget	 har	 valt	 att	 organisera	 sig	 på	 från	 början,	 där	 de	 har	 en	

specialistavdelning	 med	 analytiker	 som	 är	 helt	 frånkopplad	 från	 avdelningen	 som	 utför	

rådgivningen	och	 träffar	kunden.	Den	 tydliga	uppdelningen	gör	att	de	undviker	ett	 cross-

beroende	och	en	subjektiv	rådgivning.	

	

Nyberg	 menar	 att	 de	 externa	 förändringarna	 kontinuerligt	 påverkar	 rollfördelningen	 på	

Nordnet.	 Investeringar	 måste	 framför	 allt	 ständigt	 ökas	 inom	 teknologiutveckling	 då	

branschen	rör	sig	fort	fram.	Eftersom	Nordnet	är	ett	bank-	och	försäkringsföretag,	som	är	två	

hårt	 reglerade	 branscher,	 hämmar	 det	 deras	 flexibilitet	 att	 snabbt	 kunna	 svara	 på	 de	

förändringar	som	sker	påpekar	Nyberg.		

	

På	 grund	 av	 externa	 förändringar	 såsom	 sjunkande	 räntor	 kombinerat	 med	 högre	

regleringskrav	har	vi	kommit	till	en	punkt	i	branschen	där	digitaliseringen	är	det	enda	sättet	

menar	Ahrner.	Om	företag	ska	lyckas	höja	kvaliteten	på	tjänsten	och	vara	kostnadseffektiva	

är	den	enda	lösningen	är	automatisering	påpekar	han.	

5.3.1 Medarbetarnas	påverkan	

Storbanker	

Intervjun	 med	 Järborg	 genomförs	 i	 SEBs	 Innovations	 labb	 som	 ligger	 på	 Epicenter.	

Epicenter	är	 Stockholms	 första	 innovationshus	 där	 företag	och	 entreprenörer	 kan	 hyra	

lokaler.	 SEB	 har	 ett	 fast	 arbetsrum	 dit	 utvalda	 anställda	 har	 möjlighet	 att	 medverka	 i	
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innovationsprojekt	för	att	utveckla	och	förbättra	banken.	Järborg	berättar	att	labbet	har	varit	

en	 kulturförändring	 för	 SEB	 och	 har	 varit	 en	 typ	 av	 ”Employee	Innovation”	 eftersom	 de	

vassaste	och	mest	kreativa	människorna	inom	organisationen	får	möjlighet	att	vara	med	och	

utveckla	banken.	”De	vill	oftast	jobba	snabbt,	kundnära	och	iterativt	vilket	är	ett	sätt	för	mig	

att	förändra	den	här	stora	banken”	avslutar	Järborg.		

	

Falkkloo	säger	att	Nordeas	rådgivare	har	ett	visst	innehåll	i	själva	rådgivningen	som	de	inte	

kan	frångå.	Vidare	har	Nordea	specialiserade	avdelningar	som	arbetar	heltid	med	att	ta	fram	

ett	 erbjudande	 till	alla	kunder.	 På	 den	 avdelningen	 är	 det	 många	 som	 tidigare	 har	 varit	

rådgivare	som	sedan	övergår	till	att	utveckla	själva	rådgivningsinnehållet.		

	

Ett	 av	 Swedbanks	 mål	 är	 ökat	 medarbetarengagemang,	 där	 de	 menar	 att	 "hållbara	

medarbetare	ger	hållbara	kundrelationer".	För	att	kunna	utvecklas	är	det	viktigt	för	banken	

att	 tillvarata	 medarbetarnas	 idéer	 och	 i	 deras	 årsredovisning	 (2016)	 nämns	

utvecklingsprogrammet	"Sting	Test	Drive	Fintech",	där	anställda	har	möjlighet	att	utveckla	

sina	idéer	inom	fintechlösningar	(Swedbank	2016).			

	

Nischaktörer		

Medarbetarna	 har	 stor	 möjlighet	 att	 påverka	 hos	 Nordnet	 menar	 Nyberg.	 De	 450	

medarbetarna	har	möjlighet	att	framföra	nya	idéer	genom	något	som	heter	OPP	(One	Page	

Pitch).	 Det	 innebär	 att	vem	 som	 helst	 i	 organisation	 kan	 skriva	en	 ide	 och	om	 den	 är	

tillräckligt	vass	lanseras	den	på	Nordnet.	

	

På	S&P	är	det	viktigt	att	ta	hänsyn	till	rådgivarnas	kunskap	när	centrala	beslut	fattas	för	att	

nå	fram	till	de	bästa	processerna.	Nuñez	nämner	att	de	har	olika	forum	för	att	samla	in	all	

den	kunskap	och	kompetens	som	finns	hos	rådgivare	som	träffar	kunder	varje	dag.	

	

Primepilot	har	idag	inte	närheten	av	de	antal	anställda	likt	de	andra	aktörerna,	utan	arbetar	

med	externa	konsulter	och	är	cirka	10	personer	på	kontoret	till	och	från.		
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5.3.2 Interna	och	externa	samarbeten	

Storbanker	

SEB	är	väldigt	öppna	och	 transparanta	berättar	 Järborg.	Han	exemplifierar	det	genom	att	

påpeka	 att	 de	 vill	 arbeta	 med	 partners	och	har	 därför	 många	 externa	 samarbeten.	 Ett	

samarbete	är	med	appen	Tink.	SEB	såg	att	det	fanns	stor	potential	i	tjänsten	och	att	det	var	

något	de	vill	kunna	erbjuda	sina	kunder	berättar	Järborg.	Han	avslutar	med	att	berätta	att	

SEB	ser	fintechbolag	som	duktiga	och	potentiella	partners.	

	

Även	 Nordea	 är	 öppen	 för	 externa	 samarbeten	 menar	 Falkkloo.	 Nordea	 har	 ett	 kontor	

i	Lindhagen	där	externa	startups	från	hela	världen	får	mentorskap,	stöd	och	även	tillgång	till	

bankens	tekniska	interface.	Det	finns	ett	värde	att	gå	ihop	med	andra	kunder	i	form	av	andra	

finansiella	 aktörer	 och	 köpa	 in	 sig	 på	 gemensamma	 strukturer.	 "Vi	 försöker	 bevaka	

fintechmarknaden	så	gott	det	går	men	det	finns	regelverk	som	styr	oss	på	ett	helt	annat	sätt"	

avslutar	Falkkloo.	

	

Det	finns	supercoola	idéer	och	väldigt	användarvänliga	appar,	men	dessa	

startups	behöver	bankerna	för	att	få	tillgång	till	en	kundbas.	De	är	lika	

beroende	av	oss	som	vi	är	av	dem.	

(Lars	Linder	2017)		

	

Nordström	 påpekar	 att	 Swedbank	 aldrig	 kommer	 att	 kunna	 utveckla	 allt	 internt	 till	 100	

procent	och	till	följd	av	detta	sker	en	del	externa	samarbeten.	Likaså	Linder	menar	att	mer	

samarbeten	med	fintechs	kommer	att	synas.		

	

Nischaktörer	

Det	 är	 många	 i	 finansbranschen	 som	 vill	 hitta	 sätt	 att	 automatisera	 och	 förenkla	

konsumenters	sparande,	inklusive	Primepilot.	Enligt	Ahrner	kommer	de	att	vara	öppna	för	
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att	 samarbeta	 med	 konkurrenter,	 andra	 fintechs,	 för	 att	 få	 fler	 kunder	 att	 inse	 att	 ett	

tekniksprång	 pågår,	 därmed	 få	 upp	 ögonen	 för	 automatiserad	 rådgivning	 och	 övergå	 till	

deras	placeringsverktyg.			

	

Likaså	Nordnet	tror	på	samarbeten	för	att	hantera	konkurrensen	påpekar	Nyberg.	Eftersom	

Nordnet	vill	leverera	tjänster	i	snabb	takt,	och	till	och	med	i	en	snabbare	takt	är	vad	de	kan	

leverera	själva,	kommer	de	att	fortsätta	med	externa	partnerskap.	Nyberg	kan	exempelvis	se	

i	 framtiden	Nordnets	 applikation	med	 tredjepartsleverantörers	 applikationer	 i	 deras,	 likt	

Apples	Appstore.		

	

All	 produktutveckling	 på	 S&P	 sker	 internt	 berättar	 Nuñez,	 däremot	 tas	 influenser	 ifrån	

omvärlden.	Han	berättar	att	S&P	”dammsuger	marknaden	på	duktiga	människor”	för	att	ta	

in	mer	influenser,	kunskap	och	expertis.	Det	är	därför	företaget	är	bäst	på	analys	avslutar	

han.	

5.4 Strategi	

5.4.1 Strategiskt	arbetssätt	

Storbanker	

Järborg	säger	att	SEB	använder	”zero-basedesign”	som	han	beskriver	är	en	strategi	som	utgår	

från	 scratch	 utan	 att	 ta	 hänsyn	 till	 gamla	 tillvägagångssätt	 eller	 strukturer.	Mycket	 fokus	

ligger	även	på	att	utgå	från	kunden	och	anpassa	det	till	det	de	vill	ha.	

	

Falkkloo	beskriver	Nordea	som	en	”cash	cow”	som	genererar	bra	med	pengar.	Därför	är	det	

inte	 Nordeas	 ansvar	 att	 stå	 för	 alla	fintech	investeringar	 utan	 deras	 ansvar	 är	 att	 ta	 väl	

genomtänkta	 investeringsbeslut	 och	 sedan	 sluta	 upp	med	 konkurrenter	 som	 banken	 kan	

gynnas	av	och	göra	dem	till	medspelare	istället	för	motspelare.	
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Dahlander	diskuterar	de	långsiktiga	strategiska	utmaningar	om	hur	Swedbank	ska	förhålla	

sig	varumärkesmässigt	i	framtiden,	eftersom	det	är	viktigt	när	produkter	blir	mer	och	mer	

lika.	 Nordström	 från	 Swedbank	 säger	 att	 oavsett	 digitalt	 eller	 inte	 är	 det	 alltid	 "people	

business",	 så	 länge	 de	 inte	 är	 artificiella.	 För	 än	 så	 länge	 går	 tekniken	 snabbare	 än	

kundbeteenden	avslutar	han.		

	

Nischaktörer		

Idag	går	det	att	automatisera	den	rådgivning	som	är	tämligen	enkel	och	förstås	likvid,	som	

Primepilot	 har	 gjort.	 Ahrner	 tror	 dock	 de	 kommande	 åren	 att	 det	 kommer	 gå	 att	 börja	

standardisera	mer	komplex	rådgivning	och	företaget	arbetar	för	tillfället	på	med	att	utveckla	

deras	applikation	till	att	det	är	möjligt	att	lägga	in	personliga	referenser.	Ahrner	avslutar	med	

säga	att	"i	framtiden	kommer	roboten	att	bli	banken".		

	

Om	ordet	fintech	hade	funnits	för	20	år	sedan	hade	Nordnet	varit	en	fintech-startup	enligt	

Nyberg.	Han	anser	dock	att	de	tappat	den	nischen	lite	under	åren	när	de	har	vuxit	som	företag	

men	det	är	något	de	vill	komma	tillbaka	till.	Vidare	är	deras	strategi	att	bli	en	"techfin",	som	

Nyberg	kallar	det,	för	att	belysa	att	det	nuförtiden	handlar	om	tekniken.	Deras	ambition	är	

att	leverera	bra	produkter	i	en	rask	takt,	målet	är	att	jobba	och	utvecklas	i	en	väldigt	snabb	

takt	 och	 ännu	 snabbare	 takt	 än	 vad	 de	 gjort	 historiskt.	 Digitaliseringen	 går	 snabbt,	

men	egentligen	är	det	konsekvensen	av	digitalisering	som	Nordnet	måste	tänka	igenom,	och	

det	är	förändrat	kundbeteende.	Den	skapas	transpararens	menar	Nyberg,	något	som	Nordnet	

får	 medvind	 av	 då	 de	 inte	 har	 samma	 traditionella	 rådgivning	 likt	 andra	 aktörer.	 Vårt	

erbjudande	tål	att	synas	avslutar	han.		

	

Nuñez	menar	att	 S&P	aldrig	kommer	att	vara	klara	med	arbetet	av	deras	produkter	eller	

processer.	Kundernas	beteende	och	behov	är	levande	materia	som	förändras	hela	tiden.	Den	

process	 företaget	har	 idag	kommer	förmodligen	att	 se	 annorlunda	ut	 om	ett	 år.	Varje	dag	

lägger	 företaget	 till,	 tar	 bort	 och	 arbetar	 kontinuerligt	 för	 att	 erbjuda	 den	 bästa	

kundupplevelsen.		
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5.4.2 "First	mover"	och	"second	mover"		

Storbanker	

Falkkloo	säger	att	Nordea	inte	kan	investera	i	en	takt	som	gör	att	de	alltid	är	först	på	bollen	

på	varje	del.	Ser	man	till	hur	mycket	pengar	som	investeras	i	fintech	går	det	inte	att	ligga	i	

framkant	där.	Däremot	tror	han	att	det	finns	avsevärt	mycket	mer	de	kan	göra	som	handlar	

om	 att	 förbättra	 kundupplevelsen	 och	 kundinteraktionen.	 "Vi	 måste	 frångå	

ifrån	den	traditionella	synen	på	vad	en	bank	gör,	speciellt	för	hur	vi	hjälper	privatkunder"	

säger	Falkkloo.			

	

Likaså	Nordström	påpekar	att	Swedbank	inte	aktivt	strävat	mot	att	vara	”first	mover”	och	

trots	det	går	banken	väldigt	bra.	Han	menar	att	rent	strukturellt	är	det	inte	helt	avgörande	

att	vara	 först,	eftersom	marknaden	är	trögrörlig.	Även	Dahlander	diskuterar	värdet	av	att	

lansera	först,	alternativt	lansera	en	produkt	eller	tjänst	som	trea	med	bättre	kvalitet.	Ibland	

kanske	man	medvetet	avstår	från	att	vara	först	för	att	lansera	senare	avslutar	hon.		

	

Att	lansera	först	är	oftast	ett	dyrt	och	farligt	sätt	att	jobba	på	menar	Järborg.	Vi	kan	vara	först	

ibland,	som	till	exempel	med	Tinkappen,	men	det	är	viktigare	för	oss	att	sättet	vi	arbetar	på	

är	kundnära	och	att	det	kommer	en	"steady	stream	of	releases".	Det	är	iterativt	arbetssätt	

avslutar	Järborg.	

	

Nischaktörer	

Självklart	finns	det	ett	stort	medievärde	i	att	komma	först	menar	Ahrner,	det	blir	praktiskt	

taget	gratis	marknadsföring	 för	Primepilot.	Samtidigt	blir	nackdelen	att	den	som	 lanserar	

tvåa	eller	trea	kan	lära	sig	av	den	som	kom	först	och	dess	misstag.	Ahrner	menar	att	eftersom	

bankerna	och	andra	stora	organisationer	har	mycket	kapital	är	det	en	fördel	att	lansera	en	

produkt	som	kanske	trea	och	låta	de	mindre	aktörerna	vara	testpiloter.	Han	förtydligar	med	

att	säga	att	för	klassiska	startups	och	fintechs	är	det	definitivt	en	fördel	att	lansera	först.		
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Eftersom	Nordnet	vill	leverera	produkter	i	en	snabb	takt	poängterar	Nyberg	värdet	att	vara	

först	på	marknaden.	Likt	Primepilot	vill	även	Nordnet	skapa	”buzz”,	genom	kundnöjdhet	men	

också	genom	att	vara	tidigt	ute	och	först	med	en	viss	tjänst	på	marknaden.	Det	innebär	en	

större	risk	att	vara	först	ut	på	marknaden	menar	Nyberg.	Han	nämner	att	finansinspektionen	

inte	riktigt	hinner	med	eftersom	det	lanseras	många	nya	fenomen	som	inte	alltid	är	reglerade,	

vilket	 utgör	 en	 risk	 för	 det	 finansiella	 systemet.	 Nyberg	 avslutar	med	 att	 Nordnet	måste	

jämföra	 sina	 tjänster	 med	 andra	 serviceföretag	 istället	 för	 att	 jämföra	 sig	 med	 andra	

bankföretag.	Det	är	för	att	det	är	ett	snabbare	tempo	i	de	branscherna	och	Nordnet	måste	

ständigt	 leverera	 och	 ”stå	 på	 tå”,	 då	 deras	 applikation	 bland	 annat	 kan	 jämföras	med	 till	

exempel	Spotifys	användarvänlighet.	

	

S&P	skiljer	sig	avsevärt	på	denna	punkt	från	Nordnet	och	Primepilot.	Nuñez	menar	att	det	

inte	är	lika	viktigt	att	vara	först	ut	på	marknaden	med	nya	produkter	eller	tjänster	för	S&P,	

utan	det	väsentliga	är	att	leverera	en	produkt	som	gör	alla	deras	kunder	nöjda.		

	 	



	

	

	

59	

	

6 Analys	

I	 följande	 avsnitt	 kommer	 de	 områden	 som	 legat	 i	 fokus	 i	 den	 empiriska	 undersökningen	

analyseras	 utifrån	 studiens	 teoretiska	 referensram.	 Inledningsvis	 förs	 en	 jämförande	 analys	

mellan	 storbanker	 och	 nischaktörer	 utformning	 av	 finansiell	 rådgivning,	 med	 avseende	 på	

automatisering	och	regelverk.	Vidare	diskuteras	strategiska	arbetssätt	och	dess	påverkan	på	

organisationers	 innovativa	 förmåga.	 Avsnittet	 avslutas	 med	 en	 redogörelse	 för	

organisationsstrukturens	påverkan	på	finansiella	aktörer	i	fallstudien.	

6.1 Finansiell	rådgivning		

Stora	förändringar	har	skett	på	den	finansiella	marknaden	med	avseende	på	regleringar	och	

teknisk	utveckling.	Det	har	lett	till	att	nya	aktörer	har	etablerat	sig	vilket	har	resulterat	i	ökad	

konkurrens	 (Capgemini	 2017).	 Äldre	 finansiella	 aktörer	 har	 således	 ställts	 i	 allt	 svårare	

positioner	eftersom	den	nya	miljön	kräver	 förändring	och	anpassning.	Många	utmaningar	

men	även	möjligheter	har	skapats.	Finansiell	rådgivning	är	en	tjänst	som	påverkas	eftersom	

privatpersoner	 är	 villiga	 att	 byta	 bank	 för	 att	 få	 tillgång	 till	 digitala	 och	 automatiserade	

tjänster	för	finansiellt	sparande	(SKI	2016).	

	

De	 tre	 storbankerna	 i	 undersökningen	 erbjuder	 finansiell	 rådgivning	 som	 ska	 anses	 vara	

heltäckande.	 Det	 innebär	 att	 de	 erbjuder	 både	 enklare	 och	mer	 komplexa	 produkter	 till	

privat-	och	företagskunder.	Representanter	från	SEB	och	Swedbank	menar	att	styrkan	i	deras	

erbjudande	 av	 finansiell	 rådgivning	 är	 deras	 rådgivare.	 Likaså	 S&P	 erbjuder	 traditionell	

fysisk	rådgivning	och	är	en	konkurrerande	nischaktör	till	storbankerna.	De	trycker	på	att	det	

är	 ”armén	 av	 rådgivare"	 som	 är	 deras	 konkurrensfördel.	 De	 digitala	 nischaktörerna,	

fintechbolaget	Primepilot	och	nischbanken	Nordnet,	skiljer	sig	från	dessa	aktörer	eftersom	

de	inte	erbjuder	någon	traditionell	fysisk	rådgivning.	Nyberg	från	Nordnet	menar	istället	att	
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det	 är	mer	 värdefullt	 att	 exempelvis	 följa	 andra	 sparare	på	deras	plattform	Shareville.	Vi	

anser	 att	den	 typen	av	 erbjudande	kan	betraktas	 som	ett	 alternativ	 till	 traditionell	 fysisk	

rådgivning	och	utmanar	storbankers	erbjudande.	Nordnets	erbjudande	är	ett	exempel	på	en	

typ	 av	 tjänsteinnovation	 som	 på	 ett	 omvälvande	 sätt	 ifrågasätter	 tidigare	 erbjudande	 av	

finansiell	rådgivning	och	leder	till	värdeskapande	processer	för	konsumenter	(Kristensson,	

Gustavsson	&	Witell	2014).		

	

Således	kan	vi	utskilja	skillnader	i	de	olika	aktörernas	erbjudande	av	finansiell	rådgivning	

och	likaså	vad	de	anser	är	mest	värdefullt.	Vi	anser	att	bakgrunden	till	skillnad	kan	bero	på	

att	 storbankerna	 samt	 S&P	 och	 de	 digitala	 nischaktörerna	 värderar	 vikten	 av	 personlig	

rådgivning	olika.	Storbankerna	och	S&P	anser	att	styrkan	i	erbjudandet	är	helheten	och	det	

fysiska	mötet,	medan	Primepilot	och	Nordnet	anser	att	styrkan	ligger	i	det	digitala	och	enkla	

erbjudandet.		

6.1.1 Automatiserad	rådgivning		

Robotrådgivning	 har	 uppmärksammats	 av	 Finansinspektionen	 (2016)	 och	 även	 i	 media	

(Ström	2015ab).	Erbjudandet	av	placeringsrådgivning	har	övergått	från	att	huvudsakligen	

bestå	av	fysiska	möten	på	storbankernas	kontor	till	att	fler	privatpersoner	använder	verktyg	

som	Primepilots	app	och	Nordnets	investeringsguide	Shareville.	Vi	anser	att	det	är	väsentligt	

för	 samtliga	 finansiella	 aktörer	 att	 vara	medvetna	 om	 innovativa	 sätt	 att	 erbjuda	 råd	 vid	

finansiell	rådgivning.	Storbankerna	och	S&P	betonar	att	det	personliga	rådgivningsmötet	ger	

ett	helhetsperspektiv	utifrån	kundens	komplexa	livssituation	och	att	automatiserade	verktyg	

inte	är	tillräckligt	utvecklade	för	att	ersätta	den	fysiska	rådgivningen,	än	så	länge.	Swedbank	

menar	att	mycket	går	att	automatiseras	och	standardiseras	i	ett	verktyg	men	i	slutändan	har	

en	individ	egna	preferenser,	som	en	robot	måste	kunna	ta	hänsyn	till,	vilket	inte	är	möjligt	

med	dagens	teknik.		
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Följande	indikerar	att	storbanker	och	även	S&P	anser	att	helt	automatiserad	rådgivning	inte	

täcker	 alla	 kundens	 behov	 för	 finansiell	 rådgivning,	 utan	 snarare	 bör	 betraktas	 som	 ett	

komplement.	Dessa	aktörer	betonar	den	personliga	fysiska	rådgivningen	och	hur	viktig	den	

är	 för	 deras	 kunder.	 Det	 tyder	 på	 att	 storbankerna	 har	 en	 strategi	 som	 fokuserar	 på	 att	

utveckla	 deras	 befintliga	 erbjudande,	 vilket	 liknar	 "exploitation"	 eller	 en	 inkrementell	

innovation	(March	1991;	Tuschman	&	Romanelli	1985).	

	

Fler	av	de	finansiella	aktörerna	i	undersökningen,	bland	annat	SEB	och	S&P,	anser	att	det	är	

viktigt	att	skilja	på	”rådgivning	och	rådgivning”.	Det	 finns	delar	av	 investeringsrådgivning	

som	 är	 enkel	 och	 mer	 åt	 det	 transaktionella	 hållet	 som	 bör	 automatiseras.	 Ahrner	 från	

Primepilot	 anser	 att	 den	 enkla	 delen	 är	 dyr	 och	 resurskrävande	 att	 låta	 en	 licensierad	

rådgivare	utföra,	vilket	innebär	således	högre	avgifter	för	kunden.	Det	innebär	att	större	del	

av	tjänsten	kan	utföras	av	kunden	själv,	vilket	gör	att	automatiserad	rådgivning	kan	betraktas	

som	processinnovation	 (Kristensson,	Gustavsson	&	Witell	2014).	Vi	 ser	därmed	 likheter	 i	

automatiserad	rådgivning	i	urvalgrupperna	eftersom	respondenter	från	både	storbanker	och	

nischaktörer	 anser	 att	 mindre	 komplexa	 moment	 av	 placeringsrådgivning	 bör	

automatiseras.		

	

Vidare	kan	vi	urskilja	ytterligare	 likheter	om	aktörernas	syn	på	automatiserad	rådgivning	

eftersom	 båda	 grupperna	 förutsätter	 att	 den	 kommer	 att	 vara	 dominerade	 inom	 en	

överskådlig	 tid.	 Vi	 anser	 att	 samtliga	 aktörer	 uppfattas	 vara	 medvetna	 om	 den	 tekniska	

utvecklingen	 för	 finansiell	 rådgivning.	 Finansiella	 digitala	 aktörer,	 som	 Primepilot	 och	

Nordnet	erbjuder	redan	innovativa	alternativ	till	traditionell	rådgivning.	Storbankerna	och	

likaså	 S&P	 inser	 således	 vikten	 av	 automatisering,	 trots	 att	 de	 inte	 prioriterar	 tjänsten	 i	

dagsläget.	Trots	att	storbankerna	uttalar	sig	om	att	vara	 fullsortimentbanker,	erbjuder	de	

ännu	inte	automatiserade	lösningar.	Vi	ser	därför	att	storbankerna	riskerar	att	tappa	delar	

av	sin	kundbas	som	efterfrågar	ny	finansiell	rådgivning.	De	har	därmed	utmaningar	framför	

sig	och	måste	till	viss	del	automatisera	sin	rådgivning	och	sina	processer.		
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Figur	3:	Aktörernas	erbjudande	av	finansiell	rådgivning		

	

Sammanfattningsvis	erbjuder	storbankerna	och	likaså	S&P	traditionell	finansiell	rådgivning	

med	ambitioner	 att	 utveckla	digitala	 verktyg	 till	 rådgivare	och	kunder,	 vilket	 illustreras	 i	

figur	2.	S&P	är	 till	 skillnad	 från	storbankerna	en	nischaktör	men	prioriterar	 trots	det	den	

traditionella	 rådgivningen.	Nordnet	 erbjuder	 enbart	 digitaliserade	 alternativ	 till	 finansiell	

rådgivning	och	kommer	under	2017	att	lansera	automatiserade	verktyg.	Primepilot	är	den	

enda	av	de	tillfrågade	aktörerna	som	erbjuder	automatiserad,	eller	så	kallad	robotrådgivning	

till	kunder.		

6.1.2 Regleringar		

Ytterligare	något	som	kommer	att	påverka	framtidens	utformning	av	placeringsrådgivning	

är	 regelverken	 MIFID2	 och	 PSD2	 (Hellström	 u.å.).	 Regelverken	 kommer	 att	 beröra	 alla	

finansiella	aktörer,	men	på	olika	sätt.	Samtliga	finansiella	aktörer	i	undersökningen	anser	att	

bankmarknaden	 är	 hårt	 reglerad,	 vilket	 hindrar	 flexibiliteten	 och	möjligheten	 att	 snabbt	

kunna	reagera	på	externa	förändringar.	Tjänsten	finansiell	rådgivning	utvecklas	inte	till	sin	

Primepilot			Nordnet		

SEB	
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fulla	potential	på	grund	av	rådande	lagstiftning	som	hämmar	konkurrens.	Beck	(2016)	menar	

att	genom	finansiell	innovation	kan	företag	anpassa	sig	till	regelverken	på	ett	bättre	sätt	och	

därmed	 bli	 mer	 lönsamma.	 Däremot	 får	 innovativa	 alternativ,	 som	 Shareville	 eller	

investeringsguiden,	 inte	 klassificeras	 som	 finansiell	 rådgivning.	 Regelverken	 idag	 är	

utformade	 för	 att	 skydda	 konsumenten,	 men	 hindrar	 samtidigt	 utveckling	 av	 finansiell	

rådgivning	 som	 skulle	 kunna	 innebära	 förbättringar	 och	 därmed	 underlätta	 för	 kunden.	

Således	innebär	regelverken	utmaningar	för	finansiella	aktörer	(Haliassos	2013).	

	

Fintechbolag	och	mindre	finansiella	aktörer	har	stora	utmaningar	med	rådande	regelverk	för	

att	 kunna	 erbjuda	 enklare	 placeringsrådgivning.	 Ahrner	 från	 Primepilot	 menar	 att	

lagstiftningen	har	krånglat	till	rådgivningen	vilket	hindrar	aktörer	från	att	bedriva	effektiv	

rådgivning.	Ytterligare	exempel	är	Nordnet	som	diskuterar	komplexiteten	av	regelverk	och	

arbetar	för	att	inte	låta	denna	komplexitet	hamna	i	deras	erbjudande	till	kunden.	Däremot	

poängterar	Falkkloo	från	Nordea	att	tredjepartsleverantörer,	som	inte	behöver	anpassa	sig	

till	 alla	 regelverk	 vilket	 aktörer	med	 banklicens	 behöver.	 Tredjepartsleverantörer	 har	 en	

större	 frihet	 i	 utvecklingen	 av	 robotiserad	 rådgivning,	 något	 som	 innebär	 en	 fördel	 för	

nischaktörer.	Till	exempel	påverkar	inte	regelverken	S&P	i	lika	stor	utsträckning	eftersom	de	

inte	har	en	banklicens	utan	är	ett	värdepappersbolag.	

	

Trots	att	de	flesta	tillfrågande	aktörerna	är	positiva	till	kommande	regelverken,	MIFID2	och	

PSD2	i	respektive	grupp,	kommer	det	att	innebära	utmaningar,	framförallt	för	storbankerna.	

Nordnet	menar	att	de	ser	möjligheter	med	att	erbjuda	rådgivning	på	ett	digitalt	och	enkelt	

sätt	med	de	nya	regelverken.	Marknaden	kommer	att	öppnas	upp	vilket	förenklar	för	fintechs	

och	 nischaktörer	 att	 konkurrera	 med	 storbankerna,	 vilka	 tidigare	 haft	 en	 överlägsen	

ställning	på	marknaden.	

	

SEB	skiljer	sig	från	de	andra	storbankerna	vid	diskussion	kring	kommande	regelverk.	Järborg	

diskuterar	möjligheter	istället	för	utmaningar	och	lägger	stor	vikt	vid	nya	samarbeten	med	

externa	företag	och	produktutveckling.	Vi	anser	att	SEB,	likt	andra	storbanker,	kan	dra	nytta	
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av	deras	storlek	för	att	utveckla	finansiell	rådgivning	med	hjälp	av	konkurrerande	företag	för	

att	hantera	nya	regelverk	på	bästa	sätt.	Sammanfattningsvis	kan	vi	konstatera	att	rådande	

regelverk	hämmar	utvecklingen	för	fintechs	och	finansiella	nischaktörer,	medan	införandet	

av	MIFID2	och	PSD2	förutspås	hämma	utvecklingen	för	storbanker	mer	än	för	nischaktörer.	

6.2 Strategi		

6.2.1 Nischstrategi	

Enligt	 Porters	 (1996)	 nischstrategi	 har	 vi	 identifierat	 tre	 finansiella	 aktörer	 med	

nischstrategi:	S&P,	Primepilot	och	Nordnet,	vilket	illustreras	i	figur	4.	Nischaktörer	har	bättre	

förutsättningar	 att	 differentiera	 sig	 och	kan	 således	 lättare	urskilja	 sig	 från	konkurrenter	

(Kotler	1989).	I	undersökningen	kan	vi	konstatera	att	aktörerna	differentierar	sig	på	olika	

sätt.	S&P	och	Primepilot	erbjuder	en	tjänst,	endast	finansiell	rådgivning,	digitalt	eller	fysiskt,	

medan	 Nordnet	 differentierar	 sig	 genom	 att	 erbjuda	 ett	 flertal	 produkter	 för	 finansiellt	

sparande.	De	är	nischade	genom	att	tjänsterna	endast	erbjuds	digitalt.	Enligt	Kotler	(1989)	

kan	nischaktörer	på	ett	bättre	sätt	matcha	sina	produkter	med	kunders	behov	och	är	mer	

flexibla	i	sitt	arbetssätt.	Däremot	har	de	svårare	att	nå	stora	volymer	i	sin	kundbas.	

	

Storbankerna	är	fullsortimentbanker	med	heltäckande	erbjudanden	av	finansiella	tjänster.	

De	har	miljontals	privatkunder	jämfört	med	Nordnet	som	har	en	halv	miljon	och	Primepilot	

med	mindre	än	tusen	kunder	i	dagsläget,	vilket	stämmer	överens	med	teorin	om	att	nischade	

aktörer	 har	 en	 mindre	 kundbas	 (Kotler	 1989).	 Med	 det	 sagt,	 kan	 vi	 konstatera	 att	 de	

finansiella	 aktörerna	 har	 olika	 strategier	 eftersom	den	 ena	 gruppen	 är	 nischade	 och	 den	

andra	 inte	 är	det,	 vilket	 skapar	olika	 förutsättningar	 för	utformning	av	 tjänsten	 finansiell	

rådgivning.	

	

Inom	de	kommande	åren	kommer	 spelplanen	 för	 finansiell	 rådgivning	att	 förändras.	 Fler	

alternativ	 till	 traditionell	 rådgivning	 lanseras	 samtidigt	 som	 kundernas	 behov	 och	
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efterfrågan	 förändras.	 Toften	 &	 Hammervoll	 (2013)	 menar	 att	 nischaktörerna	 har	 en	

utmaning	 att	 behålla	 hög	 tillväxt	 och	 utöka	 sin	 marknadsandel	 till	 följd	 av	 de	 externa	

förändringarna	 på	 marknaden.	 Det	 innebär	 att	 nischaktörerna	 kontinuerligt	 behöver	

förändra	sina	erbjudanden	och	tjänster,	vilket	är	riskfyllt	när	de	endast	erbjuder	en	eller	ett	

fåtal	nischade	produkter.	Precis	som	Nordnets	VD,	Nyberg,	påpekar	gäller	det	"att	vara	på	

tårna”	 för	 att	 konkurrera	 om	 kunderna	 eftersom	 framgången	 för	 en	 nischaktör	 kan	 bli	

kortvarig.	Om	en	ny	 reglering	 sätter	 stopp	 för	 deras	 sätt	 att	 erbjuda	 rådgivning	 eller	 om	

kunderna	slutar	att	efterfråga	just	deras	produkt,	kan	de	snabbt	tappa	sin	marknadsposition.		

	

Den	 största	 utmaningen	 för	 storbankerna	 är	 istället	 hitta	 ett	 sätt	 att	 tillgodose	den	 stora	

kundbasen.	Studier	visar	att	kunder	kan	tänka	sig	att	flytta	sitt	sparande	och	ha	rådgivning	

hos	en	annan	aktör	än	sin	huvudbank	(SKI	2016).	Därför	anser	vi	att	storbankerna	bör	satsa	

på	styrkorna	 i	deras	erbjudande	vilket	är	att	erbjuda	kvalitativ,	kundanpassad	rådgivning	

som	tar	hänsyn	till	privatpersoners	ekonomiska	situation	i	sin	helhet.	Storbankerna	betonar	

att	deras	kunder	vill	 känna	 sig	utvalda	och	att	 banken	utvecklar	 tjänster	 anpassade	efter	

deras	behov,	vilket	tyder	på	att	de	ser	ett	mervärde	i	att	försöka	differentiera	sig	för	att	synas	

i	flödet.	Det	kan	däremot	vara	lättare	för	företag	att	differentiera	sig	om	de	är	mindre	och	har	

en	nischstrategi	(Toften	&	Hammervoll	2013).	Vi	kan	således	konstatera	att	storbankerna	

har	utmaningar	med	att	differentiera	sig	i	och	med	deras	stora	kundbaser.		

	

Det	 behöver	 inte	 enbart	 vara	 negativt	 att	 fokusera	 på	 ett	 brett	 erbjudande	 och	 vara	 en	

fullsortimentbank.	 Respondenten	 från	 Nordea	 menar	 snarare	 att	 det	 kan	 vara	 en	

konkurrensfördel	 som	 ger	 dem	 ett	 helhetsperspektiv	 i	 deras	 finansiella	 rådgivning	 till	

kunden.	Därför	beskriver	han	Nordea	som	en	”cash	cow”,	med	stabil	inkomst,	något	som	även	

går	att	tillämpa	på	de	andra	storbankerna.	Med	en	stor	kundbas	behöver	de	inte	enbart	förlita	

sig	på	finansiell	rådgivning,	eftersom	de	erbjuder	fler	tjänster	och	produkter.	På	så	sätt	når	

de	 en	 helt	 annan	 volym	 och	 är	 stabila	 samt	 lönsamma	 (Kotler	 1989).	 Således	 ser	 vi	 att	

tjänsten	 finansiell	 rådgivning	 inte	utvecklas	med	samma	fokus	hos	storbankerna	som	hos	
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nischaktörerna.	Det	kan	ligga	till	grund	för	skillnaderna	vid	utformningen	av	tjänsten	hos	de	

olika	aktörerna	och	möjligen	deras	prioritering	av	digitalisering	samt	automatisering.		

	

Något	 som	 vi	 anser	 är	 viktigt	 oavsett	 om	 företag	 har	 en	 nischstrategi	 eller	 inte,	 är	

möjligheterna	 för	 att	 vara	 innovativa.	 Nystartade	 och	 nischade	 företag	 har	 lättare	 för	 att	

skapa	innovativa	produkter,	 jämfört	med	etablerade	organisationer	(Bower	&	Christensen	

1995;	Mazzucato	 2002).	 Både	 Primepilot	 och	 Nordnet	 erbjuder	 tämligen	mer	 innovativa	

produkter	 för	 finansiell	 rådgivning	 jämfört	 med	 storbankernas	 produkter	 som	 är	 mer	

traditionella.	 Robotrådgivning	 kräver	 inget	 fysiskt	 bankkontor,	 ingen	 utbildad	 rådgivare	

eller	 förbokat	 möte.	 Nischaktörernas	 produkter	 kan	 således	 betraktas	 som	 radikala	

innovationer	 eller	 "disruptive	 technology"	 eftersom	 de	 utmanar	 tidigare	 sätt	 att	 erbjuda	

finansiell	rådgivning	(Schumpeter	1934;	Bower	&	Christensen	1995).		

	

När	storbankerna	berättar	om	innovativa	projekt	diskuterar	de	förbättringar	av	befintliga	

erbjudanden	 genom	 att	 leverera	 rådgivning	 via	 digitala	 kanaler	 eller	 anpassa	

rådgivningsverktyg	 så	 att	 kunder	 lättare	 förstår	 dem.	 Det	 tyder	 på	 inkrementella	

innovationer	snarare	än	radikala	innovationer	(Tushman	&	Romanelli	1985).	En	anledning	

till	varför	etablerade	 företag,	 i	detta	 fall	 storbankerna,	 inte	utvecklar	nya	produkter	 inom	

finansiell	 rådgivning	 kan	 bero	 på	 rädslan	 att	 förstöra	 tidigare	 lönsamma	 processer	 och	

produkter	enligt	Mazzucato	(2002).	Storbankerna	diskuterar	sin	historia	samt	DNA	och	att	

banken	har	varit	väldigt	lönsam	de	senaste	åren.	De	är	inte	direkt	kända	för	att	ha	innovativa	

arbetssätt	 och	 studier	 visar	 att	 bankerna	 inte	 kommer	 att	 klara	 av	 den	 kommande	

digitaliseringen	(Accenture	2016;	Capgemini	2017;	Ståhl	2017).	Vi	anser	dock	att	de	större	

aktörerna	är	medvetna	om	utmaningarna	och	ifrågasätter	tidigare	arbetssätt,	för	att	skapa	

komplement	eller	nya	 lösningar	 inom	finansiell	 rådgivning	 till	kunden,	med	utveckling	av	

digitala	verktyg.	Genom	att	kontinuerligt	ifrågasätta	nuvarande	strategier	och	processer	kan	

även	etablerade	 företag	 likt	storbanker	skapa	 innovation	(Mazzucato	2002).	SEB	är	en	av	

storbankerna	som	vill	arbeta	iterativt	och	ifrågasätter	tidigare	produkter,	erbjudanden	och	

strategier	 för	att	utvecklas,	vilket	vi	anser	 tyder	på	att	de	 ligger	 långt	 fram	i	utvecklingen	
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jämfört	med	Nordea	och	Swedbank.	Avslutningsvis	kan	vi	konstatera	att	strategier	mellan	

grupperna	 skiljer	 sig	 tydligt	 eftersom	 nischaktörerna	 tillämpar	 nischstrategi	 medan	

storbankerna	 satsar	 på	 bredd	 och	 fullsortiment,	 vilket	 ger	 aktörerna	 olika	 fördelar	 och	

nackdelar.	

6.2.2 Entreprenöriell	strategi		

När	 företag	väl	har	 tagit	beslutet	att	 investera	 i	 innovativa	projekt	 för	att	hinna	med	den	

tekniska	utvecklingen,	krävs	det	att	de	bedriver	effektiv	innovation.	För	att	uppnå	effektiv	

innovation	 bör	 företaget	 arbeta	med	 entreprenöriell	 strategi	 som	 innefattar	 proaktivitet,	

risktagande	och	en	hög	investeringsgrad	(Saleh	&	Wang	1993;	Wiklund	&	Shepard	2003).	

Tidigt	 i	 undersökningen	 kunde	 vi	 konstatera	 att	 aktörernas	 arbete	 med	

innovationsstrategier	ser	olika	ut.	

	

Storbankerna,	 Nordea	 och	 Swedbank,	 diskuterar	 kundbeteenden	 och	 kundrelationer.	 De	

anpassar	sin	finansiella	rådgivning	till	det	kunder	efterfrågar	eftersom	de	menar	att	än	så	

länge	går	tekniken	snabbare	än	kundbeteenden.	Likaså	Nordnet	diskuterar	kundbeteenden,	

men	 diskuterar	 istället	 förändrade	 beteenden	 som	 en	 konsekvens	 av	 digitaliseringen.	

Därmed	menar	storbankerna	att	den	 tekniska	utvecklingen	är	 före	kundernas	efterfrågan	

medan	Nordnet	menar	att	kundernas	efterfrågan	drivs	av	tekniska	utvecklingen	och	ser	stora	

förändringar	i	vad	de	efterfrågar.	

	

För	att	uppnå	lönsamhet	i	en	dynamisk	marknad,	likt	den	finansiella	marknaden	som	är	fylld	

med	innovativa	nischaktörer,	räcker	det	inte	att	agera	retroaktivt	och	svara	på	vad	kunderna	

efterfrågar.	Företag	måste	istället	ha	en	proaktiv	strategi	för	att	behålla	lönsamhet	(Souder	

1987).	 Falkkloo	 från	 Nordea	 menar	 kan	 storbankerna	 inte	 ”vända	 över	 en	 natt”,	 vilket	

innebär	att	det	är	ännu	viktigare	för	etablerade	stora	aktörer	att	ha	en	proaktiv	strategi	för	

att	 inte	 hamna	 efter.	 Vidare	 påpekar	 Falkkloo	 att	 Nordeas	 ansvar	 är	 att	 utföra	 väl	

genomtänka	 investeringsbeslut	 och	 inte	 ta	 sig	 an	 de	 extrema	 fintechansvaret.	 Istället	 vill	
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banken	sluta	upp	med	de	konkurrenter	de	kan	gynnas	av	och	göra	dessa	 till	medspelare.	

Enligt	Wiklund	och	Shepard	 (2003)	arbetar	 innovativa	 företag	med	att	 ta	väl	kalkylerade	

risker.	Vi	anser	att	storbankerna	inte	kan	anses	vara	risktagande.	De	har	lik	Nordea	undvikt	

riskfyllda	 investeringar	 och	 låtit	 fintechs	 och	 andra	 nischaktörer	 utveckla	 nya	 digitala	

alternativ	till	finansiell	rådgivning.	Allt	detta	tyder	på	att	banken	inte	eftersträvar	att	ha	en	

renodlad	entreprenöriell	strategi	gällande	risktagande	eftersom	de	låter	mindre	aktörer	stå	

för	den	största	risken.	Utifrån	Nordnet	och	Primepilots	svar	kan	vi	utläsa	att	de	är	medvetna	

om	 att	 de	 tar	 stora	 risker	 genom	 att	 erbjuda	 helt	 nya	 typer	 av	 finansiellt	 sparande	 och	

robotrådgivning,	som	kunder	inte	efterfrågar	ännu.		

	

Zhao	 (2005)	 menar	 en	 entreprenöriell	 strategi	 kräver	 mycket	 kapital.	 Gällande	

investeringsgraden	 påpekar	 både	 Nordnet	 och	 SEB	 att	 investeringar	 inom	 teknologisk	

utveckling	 måste	 konstant	 ökas	 för	 att	 branschen	 rör	 sig	 fort	 fram.	 Alla	 aktörer,	 både	

storbanker	som	nischaktörer,	inser	värdet	av	investeringar	inom	forskning	och	utveckling,	

exempelvis	Nordea	som	investerar	höga	summor	i	IT-system	och	utveckling.	

	

Vi	anser	därmed	att	storbankerna	inte	uppfyller	de	tre	delar	av	en	entreprenöriell	strategi	

gällande	att	ta	risker,	ha	en	proaktiv	strategi	och	en	hög	investeringsgrad	(Kanter	1985).	Det	

tyder	på	att	trots	investeringar	i	innovativa	projekt	uppnår	de	inte	maximal	effektivitet	(Zhao	

2005).	Däremot	kan	vi	se	att	Nordnet	uppfyller	 flera	av	kriterierna	 för	en	entreprenöriell	

strategi,	ledningen	investerar	mycket	inom	utveckling	och	forskning,	de	kalkylerar	risker	väl	

och	arbetar	proaktivt,	vilket	tyder	på	att	de	bedriver	effektiv	innovation	till	större	grad	än	

storbankerna.	

6.2.3 "First	mover"	och	"second	mover"	

I	storbankernas	svar	kan	vi	utläsa	att	de	är	eniga	om	att	de	inte	vill	ta	”first	mover”	position	

(Lieberman	 2002).	 Falkkloo	 säger	 att	 Nordea	 inte	 kan	 investera	 i	 samma	 takt	 som	

fintechbolag,	Nordström	menar	att	Swedbank	aldrig	har	avsikten	att	var	först	och	Järborg	
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från	SEB	hävdar	att	det	är	dyrt	och	farligt	att	vara	först.	Järborg	tillägger	dock	att	samarbeten	

med	 fintechbolag,	 som	 i	 sin	 tur	är	 först	ut	med	att	 lansera	nya	 tjänster	på	marknaden,	är	

väldigt	 intressanta.	 Det	 tyder	 på	 att	 SEB	 är	 en	 aning	 mer	 framåtsträvande	 än	 de	 andra	

storbankerna,	 även	 om	 de	 i	 grunden	 har	 liknande	 inställning	 till	 att	 ta	 en	 ”first	mover”-

position.		

	

Den	nischaktör	som	liknar	storbankerna	är	S&P	som	säger	det	är	viktigast	att	göra	kunder	

nöjda,	inte	att	lansera	nya	produkter	först.	Hamrefors	(2009)	menar,	likt	storbankerna	och	

S&P,	att	det	är	av	större	vikt	att	skapa	värde	genom	de	befintliga	produkterna	som	företaget	

erbjuder,	om	de	inte	väljer	att	lansera	produkter	först	på	marknaden.	Vidare	är	det	centralt	

att	 vara	 uppmärksam	 på	 den	 organisatoriska	 omgivningen,	 något	 som	 storbankerna	

uppfattas	vara	medvetna	om	utifrån	svaren	i	undersökningen	då	de	påpekar	både	styrkor	

och	svagheter.	Vi	anser	att	det	är	ett	medvetet	strategiskt	val	av	storbankerna	och	S&P	att	

inte	ha	en	"first	mover"-strategi,	vilket	tyder	på	att	de	kan	ta	rätt	beslut	utifrån	deras	typ	av	

marknadssituation.	

		

Till	skillnad	från	storbankerna	vill	nischaktören	Nordnet	vara	snabb	och	till	och	med	lansera	

produkter	snabbare	än	vad	de	själva	har	kapacitet	till.	Därför	väljer	de	att	jämföra	sig	själva	

med	andra	branscher	som	har	ett	snabbare	tempo	än	bankmarknaden.	Nordnet	nämner	att	

de	jämför	sig	med	Spotify	eftersom	det	är	ett	företag	som	ständigt	utvecklar	och	förbättrar	

produkter	i	ett	snabbt	tempo.	Enligt	Hamrefors	(2009)	kan	det	innebära	större	potential	att	

skapa	affärstillfällen	om	företag	använder	sig	av	strategin	som	en	”first	mover”.	Vidare	kan	

en	”first	mover”-position	ge	upphov	till	större	marknadsandelar	(Tufano	1989).	

	

Det	finns	således	tydliga	skillnader	mellan	aktörerna.	De	digitala	nischaktörerna	värdesätter	

att	komma	först	mer	än	storbankerna	på	grund	av	möjligheten	att	synas	genom	att	skapa	

”buzz”	och	dra	uppmärksamhet	till	sig.	Storbankerna	fokuserar	snarare	på	att	göra	befintliga	

kunder	nöjda	och	utveckla	befintliga	produkter.	 Följaktligen	kan	vi	 konstatera	 att	 varken	
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storbankerna	eller	S&P	har	avsikt	att	var	först	med	att	lansera	nya	produkter,	medan	det	är	

en	del	av	Nordnet	och	Primepilots	strategi.	

6.2.4 Interna	och	externa	samarbeten	

SEB	är	öppna	för	externa	samarbeten	och	ser	startups	som	duktiga	och	potentiella	partners	

vilket	 enligt	Mithas,	 Tafti	 och	Mitchell	 (2013)	 är	 ett	 tecken	 på	 att	 de	 investerar	 i	 IT	 och	

använder	sig	av	outsourcing.	Likaså	Swedbank	menar	att	de	inte	har	möjlighet	att	utveckla	

allt	100	procent	internt	och	använder	externa	samarbeten,	vilket	även	Nordea	arbetar	med.		

Externa	 samarbeten	 kan	 leda	 till	 fördelar	 eftersom	 företaget	 får	 tillgång	 till	 ett	 externa	

resurser	och	kunskap	(Dodgson	&	Rothwell	1994).	

	

Swedbank	berättar	 att	 samarbeten	mellan	 storbankerna	 har	 uppkommit	med	bakgrund	 i	

regelverk	som	kräver	standardiseringar	i	gränssnitt.	Det	är	en	typ	av	horisontellt	samarbete	

(Kotler	m.fl.	2005).	Samarbete	med	lika	aktörer	är	något	som	tillika	Ahrner	från	Primepilot	

tar	 upp	 som	 en	 viktig	 del	 för	 att	 få	 fler	 kunder	 att	 använda	 deras	 tjänst.	 De	 digitala	

nischaktörerna,	Primepilot	och	Nordnet,	är	därtill	eniga	om	att	samarbeten	är	avgörande	för	

att	 kunna	 hantera	 konkurrensen,	 leverera	 produkter	 i	 snabbare	 tempo	 och	 dra	 till	 sig	

uppmärksamhet.	S&P	är	den	enda	aktören	som	menar	att	all	deras	produktutveckling	sker	

internt	men	Nuñez	säger	att	de	tar	influenser	externt	och	internaliserar	dem.		

	

Slutligen	 ser	 vi	 att	 alla	 aktörer	 i	 undersökningen,	 förutom	 S&P,	 är	 eniga	 om	 att	 använda	

externa	 samarbeten	 för	 att	 utveckla	 nya	 tjänster.	 Storbankerna	 är	 intresserade	 av	

samarbeten	med	mindre	nischade	aktörer	eftersom	de	har	lättare	att	utveckla	nya	typer	av	

finansiell	rådgivning	och	kan	erbjuda	storbankerna	konkurrensfördelar	genom	innovativa	

tjänster.	Vidare	är	nischaktörer	beroende	av	storbankers	kundbas	och	system	för	att	få	ut	sin	

produkt	på	marknaden.	Således	samarbetar	storbanker	och	nischaktörer,	och	parallellt	sker	

liknande	 samarbeten	 inom	grupperna.	 Vi	 anser	 att	 samarbeten	 emellan	 aktörerna	 är	 och	
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kommer	att	vara	en	viktig	del	för	utveckling	av	finansiell	rådgivning	och	på	så	sätt	förbättrar	

erbjudandet	av	tjänsten.	

6.3 Organisationsstruktur	

En	väsentlig	del	att	beakta	vid	jämförelse	av	storbanker	och	nischaktörer	är	vilket	år	när	de	

grundades.	 Storbankerna	 är	 betydligt	 äldre	 organisationer	med	 lång	historia	 eftersom	de	

grundades	 redan	 på	 1800-talet.	 De	 tillfrågade	 storbankerna	 är	 relativt	 homogena	 i	 sin	

organisationsstruktur.	De	har	liknande	strukturer,	kundvolym	och	även	arbetssätt,	vilket	kan	

bero	 på	 att	 de	 grundades	 under	 samma	 tidsepok	 (Stinchcombe	 1965).	 De	 tillfrågade	

nischaktörerna	är	relativt	nya	på	marknaden	och	grundades	på	slutet	av	90-talet.		

	

Porter	(1991)	menar	således	att	de	initiala	förutsättningarna	är	helt	olika.	Bland	annat	har	

storbankerna	välkända	varumärken	på	marknaden	men	även	äldre	system	och	arbetssätt	

jämfört	nischaktörerna.	Precis	 som	Nordström	 från	Swedbank	påpekar	 finns	det	 ”mycket	

DNA	i	banken”.	Det	kan	förstås	försvåra	flexibilitet	och	innovation.	Storbankerna	har	ett	mer	

formaliserat	arbetssätt,	eftersom	de	är	äldre	än	många	aktörer	på	marknaden	(Inkson,	Payne	

&	 Pugh	 1970).	 Dessa	 aktörer	 har	 redan	 upplevt	 bankkriser,	 förändrat	 kundbeteende	 och	

diverse	 förändringar,	 vilket	 innebär	 att	 de	 hanterar	 externa	 förändringar	 på	 ett	 mer	

formaliserat	 sätt	 jämfört	 med	 de	 andra	 aktörerna.	 SEB,	 är	 den	 enda	 storbanken	 som	

diskuterar	förändrade	arbetssätt	och	har	en	ambition	att	arbeta	iterativt	samt	mot	en	flexibel	

organisationskultur.		

	

Vi	 anser	 att	 de	 digitala	 nischaktörerna,	 Nordnet	 och	 Primepilot,	 är	 mer	 flexibla	 i	 sina	

arbetssätt,	 eftersom	 de	 är	 nyare	 på	marknaden	 och	 därmed	 inte	 lika	 formaliserade	 som	

storbankerna.	 Precis	 som	 Nyberg	 från	 Nordnet	 menar	 förändras	 rollfördelningen	 och	

arbetsprocesser	 kontinuerligt	 i	 och	 med	 externa	 förändringar.	 Samtidigt	 är	 det	 inte	

förvånande	eftersom	de	är	mindre	aktörer,	sett	till	marknadsandel	och	antal	kunder,	och	har	

därför	lättare	att	möta	externa	förändringar	(Burns	&	Stalker	1961).		
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Förändringar	på	marknaden	driver	företag	mot	nya	optimala	strukturer	enligt	Lawrence	&	

Lorsch	 (1967),	 vilket	 vi	 anser	 kan	 tillämpas	 på	 den	 finansiella	marknaden.	 För	 att	möta	

förändringarna	anser	Schoonhoven	&	Jelinek	(1990)	att	större	företag	kan	anses	vara	flexibla	

om	ansvarsroller	 förändras	kontinuerligt.	 Storbankerna	har	påbörjat	 processer	 för	 att	 bli	

mer	 flexibla	 och	 förändra	 sina	 arbetssätt	 och	 processer.	 Som	 Swedbank	 påpekar	 blir	

manuella	processer	automatiserat,	allt	fler	på	banker	arbetar	istället	med	utvecklingsarbete	

och	specialiserar	sig.	Nordeas	investering	i	ett	nytt	IT-system	är	för	att	ha	möjligheten	att	

snabbt	ställa	om,	jämfört	med	sina	konkurrenter.	Det	finns	en	vilja	hos	SEB,	Swedbank	och	

Nordea	att,	trots	deras	storlek	och	historia,	vara	en	relativt	flexibel	aktör	på	marknaden.	De	

inser	vikten	av	att	vara	flexibla	och	kunna	internt	förändra	sin	organisation.		

	

Porter	(1991)	menar	att	flexibla	organisationer	kontinuerligt	kan	anpassa	sig	och	förfina	sina	

strategiska	val,	vilket	innebär	att	nya	beslut	fattas	i	takt	med	att	marknaden	förändras.	De	

flesta	aktörer	påpekar	värdet	av	att	agera	och	kunna	svara	snabbare	på	de	förändringar	som	

sker,	både	gällande	 teknologiska	 förändringar	 såväl	vid	nya	 regelverk.	Att	anpassa	sig	 till	

marknaden	är	dock	något	storbankerna,	om	vi	bortser	från	SEBs	utveckling,	legat	lite	efter	i.	

Det	kan	bero	på	deras	starka	marknadsposition	vilket	har	gjort	att	marknaden	har	tidigare	

anpassat	sig	till	dem	snarare	än	att	 tvärt	om.	Nu	börjar	däremot	ett	skifte	ske,	det	är	 inte	

längre	lika	ovanligt	för	privatpersoner	att	byta	bank.	Kunderna	har	börjat	styra	utvecklingen	

allt	mer	och	allt	fler	aktörer	börjar	erbjuda	banktjänster.	Således	behöver	storbanker	såväl	

som	nischaktörer	erbjuda	den	mest	kundanpassade	finansiella	rådgivningen,	vare	sig	det	är	

digitalt	eller	inte.		

	

Förutom	att	agera	flexibelt	är	det	viktigt	att	engagera	medarbetarna	i	strategisk	utveckling	

som	kan	leda	till	konkurrenskraftiga	strategier	(Galavan,	Murray	&	Costas	2008).	De	mindre	

aktörerna,	som	Nordnet,	diskuterar	vikten	av	att	ta	hänsyn	till	alla	sina	medarbetares	idéer	
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och	har	därför	en	process	för	detta	(OPP).	SEB	som	överraskade	oss	med	innovationscenter,	

VR-teknik	 och	 AI,	 har	 likaså	 utvecklat	 processer	 för	 att	 engagera	 medarbetarna	 och	

uppmuntra	innovation.	Genom	att	lyfta	medarbetarnas	idéer	och	förslag	kan	kvalitén	på	den	

finansiella	rådgivning	öka,	och	likaså	nya	produkter	inom	finansiell	rådgivning	utvecklas.	Vi	

anser	 att	 Nordnet	 och	 SEB	 ligger	 i	 framkant	 med	 innovativa	 lösningar	 inom	 finansiell	

rådgivning,	vilket	kan	bero	på	deras	potential	att	ta	till	vara	på	medarbetarnas	kompetens.		

	

Enligt	Junyeong,	Jinyoung	och	Heeseok	(2016)	ökar	möjligheterna	till	innovation	med	en	hög	

grad	 av	 decentralisering	 i	 ett	 företag.	 	 Ingen	 av	 storbankerna	 har	 däremot	 en	 tydlig	

decentraliserad	organisation.	Både	Nordea	och	Swedbank	har	en	relativt	kapslad	struktur	

och	det	 finns	en	tydlig	hierarki,	vilket	visar	på	en	högre	grad	centralisering.	 	Siggelkow	&	

Levinthal	 (2003)	 menar	 att	 företag	 som	 flexibelt	 varierar	 graden	 centralisering	 och	

decentralisering	kan	uppnå	bättre	prestation.		

	

Vi	 anser	 att	 samtliga	 företag	på	 olika	 sätt	 försöker	 lyfta	medarbetares	möjligheter	 till	 att	

påverka	utformningen	av	rådgivningen,	men	faktum	är	att	på	grund	av	strikta	regleringar	har	

rådgivare	 inte	 möjlighet	 att	 påverka	 den	 i	 så	 stor	 utsträckning.	 Precis	 som	 Linder	 från	

Swedbank	 påpekar	 är	 medarbetarna	 ganska	 hårt	 styrda	 att	 ge	 det	 råd	 banken	

rekommenderar,	med	hjälp	av	de	verktyg	som	tillhandahålls	av	banken.	Eftersom	tjänsten	

finansiell	 rådgivning	 är	 hårt	 reglerad,	 bidrar	 det	 till	 striktare	 regler	 för	 aktörernas	

medarbetare	 och	 mindre	 chans	 att	 ta	 egna	 initiativ	 för	 att	 utveckla	 den	 traditionella	

rådgivningen.	Vidare	i	stora	organisationer	som	storbankerna	med	många	anställda,	S&P	och	

även	Nordnet	kan	det	krävas	en	högre	stabilitet	vilket	innebär	en	högre	grad	centralisering	

(Siggelkow	&	Levinthal	2003).	Trots	att	nästan	alla	aktörer	har	en	mer	centraliserad	struktur	

kan	de,	med	hjälp	av	medarbetarna,	utveckla	och	förbättra	tjänsten	finansiell	rådgivning.	

	

Sammanfattningsvis	 har	 de	 aktörerna	 olika	 förutsättningar	 för	 att	 utforma	 strategier.	

Storbankerna	är	mindre	 flexibla	då	äldre	organisationer	har	 lång	historia	vilket	påverkar	
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organisationsstrukturen.	Det	kommer	vara	ännu	viktigare	för	finansiella	aktörer	att	svara	på	

externa	 förändringar	eftersom	allt	 fler	privatpersoner	är	öppna	 för	att	byta	bank	och	 fler	

konkurrensen	 ökar.	 Vi	 kan	 även	 konstatera	 att	 regleringar	 begränsar	 finansiella	 aktörers	

möjlighet	att	ta	hjälp	av	medarbetares	input	för	att	utveckla	finansiell	rådgivning.		 	
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6.4 Sammanfattning	av	analys	

Sammanfattningsvis	har	aktörerna	olika	strategier	och	utgångspunkter	för	att	utforma	sin	

finansiella	 rådgivning.	 I	 figur	 4	 har	 vi	 kartlagt	 de	 digitala	 nischaktörerna,	 Primepilot	 och	

Nordnet	och	storbankerna.	S&P	är	inte	utmärkta	i	figuren	eftersom	vi	ser	ett	flertal	likheter	

med	storbankerna	i	deras	svar	även	om	de	är	en	nischaktör.	

	

	

Figur	4:	Kartläggning	av	aktörernas	strategier	och	karaktärsdrag			

	

De	digitala	nischaktörerna	använder	sig	av	en	entreprenöriell	strategi,	de	vill	vara	först	med	

att	lansera	nya	typer	av	produkter,	arbetar	proaktivt,	fokuserar	på	fåtal	nischade	produkter	

som	är	 innovativa	och	 till	hög	grad	anpassade	 till	konsumentens	behov.	Vidare	har	de	en	

flexibel	organisationsstruktur	och	en	mindre	kundbas	som	underlättar	för	dem	att	ställa	om	

till	externa	förändringar.	Den	kombinationen	anser	vi	utgör	interna	förutsättningar	som	är	

mest	fördelaktiga	för	att	utveckla	en	ny	typ	av	finansiell	rådgivning.		
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Storbankerna	 erbjuder	 istället	 ett	 heltäckande	 erbjudande	 av	 finansiella	 tjänster	 utöver	

finansiell	 rådgivning,	 har	 stora	 kundbaser,	 arbetar	 retroaktivt	 snarare	 än	 proaktivt	 och	

använder	 hellre	 en	 "second	 mover"	 strategi	 för	 att	 fokuserar	 på	 att	 utveckla	 befintliga	

produkter	steg	för	steg.	De	har	en	lång	historia	och	därmed	är	deras	organisationsstruktur	

mindre	flexibel	för	att	ställa	om.		Vi	anser	att	storbankernas	interna	förutsättningar	möjliggör	

utveckling	 av	befintlig	 finansiella	 rådgivning,	men	vi	 är	 tveksamma	om	det	 är	 en	 lämplig	

strategi	för	att	utveckla	ny	finansiell	rådgivning.	
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7 Slutsatser	

I	följande	kapitel	presenteras	resultatet	av	studien.	Avsnittet	inleds	med	en	jämförande	

diskussion	om	de	finansiella	aktörernas	erbjudande	av	rådgivning.	Därefter	besvaras	

frågeställningarna	som	redogör	för	strategiska	arbetssätt,	interna	förutsättningar	och	

påverkan	av	regelverk.	

	

Utformningen	 av	 finansiell	 rådgivning	 skiljer	 mellan	 de	 tillfrågande	 storbankerna	 och	

nischaktörerna.	 Den	 stora	 skillnaden	 är	 att	 de	 digitala	 nischaktörernas,	 Nordnets	 och	

Primepilots,	 erbjudande	 är	 helt	 digitala	 medan	 storbankerna	 erbjuder	 traditionell	 fysisk	

rådgivning	och	anser	att	deras	styrka	ligger	i	deras	rådgivare.	Vi	kan	konstatera	att	det	finns	

likheter	 mellan	 storbankerna	 och	 nischaktören	 S&P,	 som	 har	 liknande	 erbjudanden	 och	

styrkor.	Dessa	aktörer	anses	vara	mer	traditionella	i	sina	erbjudanden	eftersom	de	påpekar	

vikten	av	personlig	fysisk	rådgivning	och	menar	att	automatiserad	rådgivning	istället	bör	ses	

som	 ett	 komplement	 till	 traditionell	 rådgivning.	 De	 digitala	 nischaktörerna	 skiljer	 sig	 på	

många	sätt	från	storbankerna	och	S&P	eftersom	de	varken	har	några	rådgivare	eller	fysiska	

kontor.	De	belyser	istället	enkelheten	av	digitala	erbjudanden	och	ökad	transparens	i	deras	

alternativ	 till	 rådgivning.	 Samtliga	 aktörer	 är	 eniga	 om	 att	 automatisering	 av	

placeringsrådgivning	är	ett	faktum	och	kommer	att	vara	dominerade	del	av	rådgivning	inom	

en	överskådlig	tid.		

	

Vilka	likheter	och	skillnader	kan	identifierats	i	storbankers	och	nischaktörers	strategiska	beslut	

om	finansiell	rådgivning?	

Storbankerna	och	nischaktörerna	har	 likheter	 i	 deras	 strategiska	beslut	 och	 synsätt,	men	

även	olikheter.	Storbankerna	erbjuder	mer	än	bara	finansiell	rådgivning	och	har	på	så	sätt	

större	kundbaser	än	nischaktörerna.	Men	i	avseende	på	utformning	av	finansiell	rådgivning	

kan	det	vara	bättre	för	konsumenten	med	nischade	aktörer,	som	på	så	sätt	har	sin	fulla	fokus	
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på	 att	 utveckla	 produkten	 till	 deras	 behov.	 Aktörer	 kan	 genom	 en	 nischstrategi	 lättare	

differentiera	 sig	 och	 på	 så	 sätt	 matcha	 kundernas	 behov	 vilket	 tydligt	 är	 en	 fördel	 för	

nischaktörerna	S&P,	Primepilot	och	Nordnet.	Vidare	kan	vi	konstatera	att	det	är	lättare	för	

nischaktörer	 att	 utveckla	 mer	 innovativa	 produkter	 som	 till	 exempel	 automatiserad	

rådgivning.	Samtidigt	efterfrågar	inte	alla	konsumenter	den	typ	av	automatiserad	rådgivning	

som	Primepilot	och	Nordnet	erbjuder.	Risken	för	dessa	aktörer	är	att	de	blir	för	nischade	och	

utvecklar	 för	 radikala	 innovationer	 som	 massmarknaden	 har	 svårt	 att	 ta	 till	 sig.	

Storbankerna,	som	är	mer	traditionella	 i	sina	erbjudanden	kan	därmed	uppfattas	”trygga”	

och	självklara	för	konsumenter.	Storbankerna	är	även	väl	etablerade	i	Sverige	och	har	stora	

kundbaser,	vilket	innebär	att	de	inte	kan	anpassa	sina	erbjudanden	till	allas	preferenser.	De	

kan	däremot	dra	fördel	av	sina	stora	kundbaser	genom	att	erbjuda	kompletta	erbjudanden,	

vilket	ökar	deras	volymer.			

	

Ytterligare	 skillnader	 som	 undersökningen	 har	 påvisat	 är	 strategier	 för	 att	 lansera	 nya	

produkter	bland	de	finansiella	aktörernas.	Storbankerna	har	inte	avsikt	av	att	vara	först	på	

marknaden,	 utan	 fokuserar	 främst	 på	 att	 utveckla	 befintliga	 produkter	 och	 tjänster	 till	

kunderna.	De	digitala	nischaktörerna	har	en	strategi	att	vara	först	ut	på	marknaden.	Det	är	

behöver	lansera	nya	typer	av	produkter	först,	för	att	på	så	sätt	dra	till	sig	uppmärksamhet	

och	 vinna	 marknadsandelar.	 Det	 syns	 klart	 och	 tydligt	 hos	 Nordnet	 och	 Primepilot	 där	

strategin	är	att	lansera	i	ett	högt	tempo	innovativa	och	utmanande	erbjudanden	av	finansiell	

rådgivning.		

	

Vi	anser	att	storbankers	”second	mover”-position	är	en	lämplig	strategi	sett	till	deras	volym,	

organisationsstruktur	och	komplexitet.	I	och	med	det	höga	tempot	på	marknaden	och	med	

kommande	 regelverk	 behöver	 de	 däremot	 bli	 mer	 flexibla,	 hålla	 sig	 uppdaterade	 på	

produktutvecklingen	och	hoppa	på	tåget	tidigare	än	vad	de	har	gjort	innan	för	att	inte	låta	

nischaktörer	 ta	 marknadsandelar	 ifrån	 dem.	 Storbankerna	 behöver	 arbeta	 proaktivt	 i	

framtiden,	 för	 att	 hinna	med	marknadens	utveckling	 och	 inte	 hamna	helt	 utanför	 radikal	

produktutveckling.	Samarbeten	med	fintechs	och	andra	nischaktörer	är	ett	sätt	att	utveckla	
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mer	 innovativa	produkter,	 samtidigt	 som	de	behåller	 sin	 kundbas	 och	marknadsposition,	

vilket	vi	kan	se	att	storbankerna	har	börjat	att	öppna	upp	för.	

	

Hur	kan	interna	förutsättningar	ha	inverkan	på	utformningen	av	finansiell	rådgivning?		

De	 interna	 förutsättningarna	 skiljer	 sig	 kraftigt	 för	 aktörerna	 i	 undersökningen.	

Storbankernas	storlek	och	ålder	gör	dem	mindre	flexibla	för	externa	förändringar,	medan	de	

digitala	 nischaktörerna	 är	 mer	 flexibla	 i	 sina	 arbetssätt,	 vilket	 är	 avgörande	 för	 deras	

överlevnad	 på	marknaden.	 Trots	 att	 nischaktören	 S&P	 är	 grundat	 relativt	 nyligen	 har	 de	

likheter	 med	 storbankernas	 strategier	 och	 arbetssätt.	 Skillnaderna	 och	 likheterna	 kan	

således	 inte	 till	 fullo	 förklaras	 av	 organisationsstruktur	 eller	 ålder	 på	 organisation,	 som	

teoretiska	 grunder	 menar,	 utan	 snarare	 grundar	 sig	 i	 aktörers	 inställning	 och	 val	 av	

erbjudanden	av	digitaliserad	och	automatiserad	finansiell	rådgivning.			

	

Storbankerna	grundades	på	1800-talet	och	är	en	relativt	homogen	grupp	i	deras	strategiska	

val,	 struktur	och	 syn	på	utformning	av	 finansiell	 rådgivning.	Däremot	kan	vissa	olikheter	

urskiljas,	främst	av	SEB	som	försöker	att	arbeta	mer	flexibelt	och	iterativt.	Vi	anser	att	banken	

satsar	mycket	på	innovation	och	utveckling	genom	att	lansera	innovativa	alternativ	och	tar	

till	vara	på	medarbetarnas	kompetens,	vilket	på	så	sätt	kan	öka	kvalitén	på	deras	finansiella	

rådgivning.	Både	storbankerna	och	nischaktörerna	har	diverse	processer	för	att	försöka	ta	

tillvara	på	medarbetarnas	kompetens	och	idéer,	vilket	på	så	sätt	kan	öka	innovationen	inom	

företaget	och	ny	utformning	av	 finansiell	 rådgivning.	Däremot	anser	vi	att	 rådgivare	eller	

utvecklare	inom	finansiell	rådgivning	är	styrda,	främst	av	regelverk,	vilket	innebär	att	deras	

påverkan	på	utformningen	är	relativt	liten.		

	

Hur	påverkar	befintliga	och	nya	regelverk	utvecklingen	av	finansiell	rådgivning?		

Skillnaderna	 i	 vilken	 typ	 av	 finansiell	 rådgivning	 aktörerna	 erbjuder	 beror	 på	 att	 de	

investerar	 i	olika	tjänster	och	även	eftersom	de	styrs	och	påverkas	olika	av	befintliga	och	

kommande	 regelverk.	 Samtliga	 aktörer	 anser	 att	 regelverken	 i	 stor	 grad	 påverkar	

utformningen	 av	 placeringsrådgivning	 och	 till	 viss	 del	 hämmar	 utvecklingen.	 Rådande	
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regelverk	 försvårar	 mer	 för	 innovativa	 nischaktörer,	 de	 behöver	 i	 dagsläget	 åtkomst	 till	

storbankernas	 system	och	 plattformar.	Det	 återstår	 att	 se	 hur	 utformningen	 av	 finansiell	

rådgivning	påverkas	av	de	nya	regelverken	i	framtiden.	Troligen	kommer	regleringarna	PSD2	

och	MIFID2	leda	till	ökad	konkurrens	vilket	ger	nischaktörerna	mer	fördelaktiga	möjligheter,	

medan	storbankerna	får	en	ännu	större	utmaning	att	behålla	sin	starka	ställning.		

	

Med	det	sagt,	kan	vi	slutligen	konstatera	att	undersökningen	har	tydliggjort	de	skillnader	och	

likheter	mellan	två	olika	typer	av	finansiella	aktörer	baserat	på	teoretiska	grunder.	Det	hela	

grundar	sig	 i	olika	erbjudanden	och	vad	varje	aktör	anser	är	viktigast	 i	 rådgivningen.	Vår	

slutsats	 är	 att	 nischaktörerna	 är	 starka	 utmanare	 och	 erbjuder	 innovativa	 alternativ	 till	

finansiell	 rådgivning.	 Storbankerna	 behöver	 arbeta	 proaktivt	 för	 att	 ta	 vara	 på	

utvecklingsmöjligheter	och	behålla	sin	starka	marknadsposition	i	framtiden.	
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8 Avslutning	

8.1 Diskussion	

De	slutsatser	som	har	härletts	från	studiens	empiriska	underlag	med	stöd	i	nuvarande	

forskningsläge	utgör	en	kartläggning	för	hur	storbanker	och	nischaktörer	i	Sverige	går	

tillväga	för	att	utforma	finansiell	rådgivning.	Därmed	kan	studiens	resultat	vara	relevant	för	

företag	som	befinner	sig	i	antingen	en	storbanks	eller	en	mindre,	nyare	nischaktörs	position	

som	vägledning	för	att	kartlägga	hur	finansiella	aktörer	arbetar	idag.	

8.2 Studiens	kunskapsbidrag	

Studien	har	en	kvalitativ	undersökning	med	sex	fallföretag	på	svenska	finansmarknaden	som	

bidragit	med	 deras	 arbete	 kring	 utformning	 av	 finansiell	 rådgivning.	 De	 slutsatser	 vi	 har	

kommit	 fram	 till	 riktar	 sig	 till	 både	 stora	 och	 mindre	 finansiella	 aktörer	 som	 står	 inför	

utmaningar	 med	 strategiska	 beslut	 och	 arbetssätt.	 Resultatet	 i	 studien	 har	 belyst	 och	

analyserat	hur	olika	aktörer	kan	komma	att	påverkas	av	nya	regelverk,	teknisk	utveckling	

och	 deras	 inställning	 till	 externa	 förändringarna.	 Vi	 anser	 att	 vår	 undersökning	 av	 tre	

storbanker	och	tre	nischaktörer	utgör	ett	bra	underlag	för	andra	aktörer	på	den	finansiella	

marknaden	att	använda	som	inspiration	och	kunskapskälla	till	egen	utveckling.	

8.3 Förslag	till	vidare	forskning	

Vidare	föreslår	vi	att	vidare	forskning	skulle	kunna	handla	om	finansiell	rådgivning	gentemot	

företag.	 Ett	 flertal	 respondenter	 påpekade	 att	 företagsrådgivning	 ligger	 efter	 i	 digital	

utveckling	 jämfört	 med	 privatrådgivning.	 Det	 beror	 på	 att	 företagsrådgivning	 är	 mer	

komplex	än	privatrådgivning.	Ytterligare	förslag	till	vidare	forskning	är	kunders	uppfattning	

om	automatiserad	rådgivning.	Som	vi	har	nämnt	 tidigare	är	 tjänsten	 finansiell	 rådgivning	
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under	stor	förändring	och	utveckling	sker	konstant.	Om	några	år	kommer	förmodligen	ny	

teknik	och	finansiell	rådgivning	kommer	troligen	se	helt	annorlunda	ut.	Således	kan	denna	

studie	bidra	till	ett	viktigt	perspektiv	för	fortsatt	kartläggning	hur	utvecklingen	av	tjänsten	

har	utvecklats.		
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Bilaga	1	

Intervjuguide	-	Storbanker		

Erbjudande		

1. Vad	erbjuder	ni	för	finansiell	rådgivning?		

2. Vad	använder	ni	för	digitala	verktyg	i	era	erbjudanden?		

3. Vad	är	er	främsta	konkurrensfördel	i	ert	erbjudande?		

4. Vad	anser	ni	att	er	bank	kan	förbättra	i	ert	erbjudande?		

5. Hur	stor	andel	av	er	rådgivning	sker	idag	via	digitala	kanaler	vs.	fysiska	möten?		

	

Digitalisering		

6. Vad	anser	ni	att	digitalisering	av	banktjänster	har	lett	till	för	möjligheter	och	

utmaningar	för	er	bank?		

7. Hur	mycket	investerar	ni	i	digital	utveckling	varje	år?		

8. Sker	utveckling	av	digitala	banktjänster	internt	eller	externt?		

	

Automatiserad	rådgivning		

9. 	Hur	ser	ni	på	automatisering	av	finansiell	rådgivning?		
	

Organisationsstruktur		

10. Hur	är	rådgivare	i	er	bank	organiserade?		

11. Har	medarbetarna	möjlighet	att	påverka	utformningen	av	banktjänsterna?		

12. Hur	påverkar	externa	förändringar	på	bankmarknaden	interna	roller	och	

rollfördelningen?		

Strategi		

13. Hur	viktigt	är	det	för	er	att	vara	först	med	att	lansera	nya	typer	av	banktjänster?		

14. Hur	tror	du	att	finansiell	rådgivning	kommer	att	se	ut	om	50	år	i	er	bank?	



	

	

	

	

Bilaga	2		

Intervjuguide	-	Nischaktörer	

Erbjudande		

1.	Vad	erbjuder	ni	för	finansiell	rådgivning	eller	möjliga	alternativ	till	detta?	

2.	Vad	använder	ni	för	digitala	verktyg	i	era	erbjudanden?		

3.	Vad	är	er	främsta	konkurrensfördel	i	ert	erbjudande?		

4.	Vad	anser	ni	att	er	bank	kan	förbättra	i	ert	erbjudande?		

	

Digitalisering		

5.	Vad	anser	ni	att	digitalisering	av	banktjänster	har	lett	till	för	möjligheter	och	utmaningar	

för	er	bank?		

6.	Hur	mycket	investerar	ni	i	digital	utveckling	varje	år?		

7.	Sker	utveckling	av	digitala	banktjänster	internt	eller	externt?		

	

Automatiserad	rådgivning		

8.	Hur	ser	ni	på	automatisering	av	finansiell	rådgivning?		

	

Organisationsstruktur		

9.	Har	medarbetarna	möjlighet	att	påverka	utformningen	av	banktjänsterna?		

10.	Hur	påverkar	externa	förändringar	på	bankmarknaden	interna	roller	och	

rollfördelningen?		

Strategi	

11.	Hur	viktigt	är	det	för	er	att	vara	först	med	att	lansera	nya	typer	av	banktjänster?		

12.	Hur	tror	du	att	finansiell	rådgivning	kommer	att	se	ut	om	50	år	i	er	bank?		


