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1. Sammanfattning  

Denna uppsats granskar marknadsföringen av finansiella tjänster i Sverige. Fokus ligger på de 

fyra stora bankerna, Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea. Litteraturgenomgången 

presenterar teorier om hur och varför finansiella organisationer gör reklam för sina tjänster. Den 

går igenom: reklamens mål, styrkefaktorer att lyfta fram, vilka faktorer, som får en kund att byta 

bank, det visuella i marknadsföringen och vilka kanaler, som finns att tillgå. Uppsatsen vill 

besvara frågorna: Hur mycket lägger de fyra storbankerna på reklam? Hur har reklamköpen 

utvecklats under 2000-talet? Hur skiljer sig de olika bankernas satsningar åt? Hur har respektive 

bolag utvecklats över åren totalt sett? Vem tar andelar? Med hjälp av siffror på reklaminköp 

under 2000-talet besvarar uppsatsen sedan dessa frågor. Svaren förtydligas med hjälp av ett antal 

diagram. I avslutade analys sätts reklamköpen för dessa annonsörer i relation till den allmänna 

konjunkturen. Det visar sig att reklaminvesteringarna följer konjunkturen väl. Analysen avslutas 

med att försöka finna samband mellan de fyra storbankernas uppbyggnad och deras reklaminköp. 

Reklaminköpen för 2010 jämförs med siffror på antal kontor och personal under samma år. Där 

finns ett samband. Det sambandet är att storbanker med fler kontor satsar mindre på reklam. Det 

förklaras med en avvägning mellan P:na plats och promotion. De med ett mindre antal kontor 

använder reklam för att kompensera för den uteblivna kundkontakten i varumärkesbyggandet.  
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2. Introduktion 

Finansiella tjänster är produkter, som av konsumenterna kan uppfattas som väldigt lika. Det är 

också en marknad, där kunderna är relativt orörliga, men eftersom det finns pengar att tjäna på 

att ha en större kundbas, så är en större kundbas något som alla aktörer är ute efter. Det finna ett 

flertal sätt att locka nya kunder. 

 

I denna uppsats kommer jag att titta närmare på hur marknadsföring av finansiella tjänster via 

reklam ser ut i Sverige och hur det har sett ut under 2000-talet. Jag kommer även att gå ett steg 

längre och ställa mig frågan varför? Varför har reklaminvesteringarna sett ut så här? 

 

Det första steget blir dock att ta en närmare titt på vad litteraturen säger om reklam av finansiella 

tjänster. Denna genomgång ämnar ge en bättre bild av vad som döljer sig bakom siffrorna.  
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3. Syfte 

Syftet är att granska reklaminköpen av de fyra svenska storbankerna.  Jag vill svara på frågorna: 

Hur mycket lägger de på reklaminköp? Hur har reklaminköpen utvecklats under 2000-talet? 

Syftet blir även att ta reda på hur de olika bankernas satsningar skiljer sig åt.  Hur har respektive 

bolags reklaminköp utvecklats över åren och se om annonsörernas andelar har förändrats. Vem 

tar och vem tappar andelar?  

 

I vidare analys kommer jag att lyfta fram några av de saker som går att utläsa från genomgången 

av reklamköp. Det blir saker som rör hur utvecklingen har varit och hur de olika aktörerna har 

satsat. Analysen kommer sedan att utgå från siffror över de fyra bankernas uppbyggnad när det 

gäller antal kontor och personal per kontor. Sambanden mellan bankernas uppbyggnad och de 

skillnader som hittats kommer att analyseras. Analysen kommer att ta avstamp i teorin om de så 

kallade ”Pna” i marknadsföring. 

 

Ovanstående granskningar blir intressanta eftersom att den svenska finansmarknaden domineras 

av fyra stora aktörer. Dessa fyra bolag använder sig inte av pris (Price) som en konkurrensfaktor 

och deras produkter (product) uppfattas som väldigt lika. Det blir då andra faktorer som 

bankerna kommer satsa på för att ta kunder från varandra. Eftersom att en utökad kundbas 

fortfarande är något som bankerna vill ha.  
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Man kan då anta att marknadsföringen får en viktig roll när de gäller att ta marknadsandelar från 

varandra. Det blir ett sätt att lyfta fram sina styrkor och utbilda kunderna om sin bank. 

Marknadsföringen (promotion) blir då Men i och med analysen av bankernas uppbyggnad så kan 

ytterligare faktorer läggas in. Det blir då möjligt att se hur vida de svenska storbankerna har gjort 

avvägningar mellan att bygga förtroende med hjälp av bra tillgänglighet (place) och en personlig 

relation till sina kunder eller att istället använda reklam för att bygga förtroende. 

 

För att ge mer bakgrund till siffrorna och analys kommer litteraturgenomgången även igenom 

diverse teorier som rör finansiell reklam. Vad ska reklamen ta upp? Vad får en kund att välja och 

byta organisation? Även ett par teorier som rör reklam under olika konjunkturer kommer att gås 

igenom. Som ett ytterligare steg för att sätta in siffrorna i ett sammanhang kommer ett par 

aktuella reklamkampanjer hos bankerna att beskrivas. 



10 

 

4. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången kommer att gå igenom och lyfta fram viktiga teorier om marknadsföring 

av finansiella tjänster. Det finns teorier över varför de finansiella organisationerna marknadsför 

sig. Vad de vill lyfta fram och hur de lyfter fram det. Dessutom teorier över vad som får en kund 

att välja en bank, och vad som får kunden att byta. Undersökningar hur marknadsföring under 

kriser har hanterats kommer också att gås igenom.  

Reklamens mål 

De finansiella organisationernas reklam måste tackla ett flertal olika problem. Organisationerna 

tillhandahåller produkter, som inte går att jämföra till fullo i förväg. (Monger, 2011) 

Produkterna, som de finansiella organisationerna erbjuder är ofta väldigt lika varandra, och de 

punkter där en direkt jämförelse mellan de finansiella organisationerna är möjlig är på sådant, 

där organisationerna ofta ligger nära varandra. Många kunder har också problem med att skilja 

organisationernas produkter åt.(Meidan, 1996) Det gör det givetvis ännu svårare för dem att 

utvärdera för- och nackdelar hos de olika organisationerna och deras produkter. 

 

Marknadsföringen får då ett antal viktiga roller. Den måste informera om nya produkter och 

genom reklamen arbeta för att övertala kunder att testa dessa. (Meidan, 1996) Marknadsföringen 

behöver också jämföra organisationens produkter med konkurrenternas, och få de egna 

produkterna att sticka ut bland alla konkurrenter, som finns på marknaden (Wang, 2011) Det är 

väldigt viktigt för organisationerna att hitta sätt att skilja sina produkter från konkurrenternas 
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(Lymperopoulos, 2008) Slutligen vill man bekräfta för organisationens kunder att de har gjort ett 

bra beslut när de valde att bli kunder. (Meidan, 1996) Det är viktigt att bekräfta det, för att på så 

sätt behålla sina kunder.(Veloutsou et al, 2004). När organisationerna gör reklam för en produkt 

så fokuserar de mycket på sitt eget företagsnamn för att kunderna ska se att organisation har 

många olika produkter och erbjuda kunden en helhetslösning. (Meiden, 1996) Här jobbar de 

mycket med sitt varumärke för att ha något, som knyter samman alla organisationens produkter. 

Finansiella organisationer har överlag mängder med olika segment av befolkningen i sin 

målgrupp och att lyfta fram ett varumärke så det ses som positivt i många segment är därför 

ingen lätt sak. I marknadsföring vill man gärna lyfta fram skillnader mellan olika organisationer 

men när både produktvariationen och själva produkterna är ganska lika så krävs att man kan 

komma på ett sätt att sticka ut. (Meiden, 1996) 

Styrkefaktorer 

Organisationerna måste alltså finna något, som skiljer dem åt, men det måste vara på punkter, 

som kunderna kan anse som viktiga. Om man har en sådan viktig punkt, som är unik är det bara 

att lyfta fram den. Om man inte har det så gäller det att välja något, som man ser som sin styrka 

och fokusera på att lyfta fram det, så att kunderna börjar se det som en unik punkt.  Samma 

kvalitéer, som kan användas som en unik punkt att lyfta fram i sin marknadsföring är de kvalitéer 

som lyfts fram som de faktorer som avgör en kunds nöjdhet med sin finansiella organisation. 

Levesque och McDougall (1996) presenterar ett system där de först delar in i huvudgrupperna: 

Servicekvalité, Servicebredd och allmän nöjdhet. Kategorin som gäller servicekvalitet går sedan 

in på frågorna hur tillförlitlig organisationen är, och om den utför vad det lovar på rätt sätt. Hur 

ser bemötandet och kunskapsnivån hos organisationen ut, och slutligen hur lokaler och annat ser 
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ut.  Inom servicebredd går de igenom vilka tjänster, som erbjuds och hur lättillgängliga dessa är, 

samt hur pass konkurrenskraftiga dessa tjänster uppfattas. Den sista huvudkategorin handlar om 

hur nöjd kunden känner sig allmänt, och om kunden kan tänka sig att rekommendera den 

finansiella organisationen till någon annan. Styrkefaktorer kan även identifieras via andra 

metoder. 

 

Neilson och Chadha (2008) presenterar en användbar modell av viktiga element i 

marknadsföringen av finansiella tjänsteföretag. De utgår från “de 7 P:na” inom marknadsföring 

av tjänster. De 7 P:na står för orden product, price, place, promotion, participants, physical 

evidence och process. Product är de produkter, som den finansiella organisationen erbjuder. 

Även här konstateras det att konsumenter för det mesta har svårt att skilja olika organisationers 

produkter åt.  Price, priset är en svår sak att konkurera med. Konsumenterna vill inte betala för 

mycket och kan byta om de tycker att de gör det. Det har gjort att alla organisationer håller en 

relativt lika nivå på sin prissättning. Place är alla de platser där kunden kan utföra sina affärer 

med den finansiella organisationen Exempel på det är kontoret, hemsidan, bankomaten och 

telefonen. Här är tillgänglighet och enkelhet mycket viktigt. Promotion är reklam och 

kommunikation. Kunderna måste ha förtroende för den finansiella organisationen, som de väljer 

att köpa tjänster av. Det förtroendet kan byggas upp genom reklam.  Participants är de 

människor, som kunden har kontakt med när den köper en tjänst från den finansiella 

organisationen.  Detta är en viktig del då kunden ser det som väldigt viktigt att få hjälp av någon, 

som är kunnig och hjälpsam. Den personliga kontakten är också något, som är svårt för en 

konkurrent att upprepa.  Physical evidence är i fallet med banker hur kontoren ser ut. Att detta 

påverkar hur pass nöjda kunderna känner sig kan bero på att det är en av de få saker i en 
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servicerelation och som är lätt att jämföra. Process är hur själva transaktionen fungerar. Hur bra 

organisationen är på att hantera klagomål osv.  

Faktorer som kan få en konsument att byta finansiell organisation 

Manrai och Manrai (2007) har skrivit om faktorer, som kan få en konsument att byta finansiell 

organisation. De har tittat närmare på ett par huvudfaktorer. Dessa faktorer är: finansiella 

faktorer som ränteutbetalningar och ränteinbetalningar, miljöfaktorer om hur miljön och 

atmosfären är i samband med transaktionen, samt tillgänglighetsfaktorer hur lätt det är att få 

kontakt med sin organisation som t.ex. öppettider och mängd av kontor. Slutligen har de tittat på 

personalfaktorer, som rör kundens syn på de personer som jobbar i organisationen. Manrai och 

Manrai (2007) kommer fram till ett par intressanta slutsatser. De ser att den finansiella aspekten 

har många likheter mellan de olika organisationerna, som de undersöker, men de ser ändå att 

organisationerna lägger stor tyngd på finansiella faktorer i sin marknadsföring. Bland de andra 

faktorerna fanns det mer skillnader och det är skillnaderna på de områden, som kan få 

konsumenter att byta till en annan organisation. Därför anser författarna att fokus i 

organisationernas marknadsföring bör ligga på att lyfta fram styrkor inom områdena miljö, 

tillgänglighet och personal. 

Det visuella i marknadsföringen av tjänster 

Cobb-Walgren och Mohr(1998) drar flera intressanta slutsatser om marknadsföring av tjänster i 

sin artikel ”Symbols in Service Advertisments” från ”The Journal of Services Marketing”. De 

konstaterar att man via reklam av tjänster inte bara kan visa en bild på förpackningen utan man 

måste istället försöka att förmedla vad tjänsten innebär. Reklam för finansiella tjänster tas upp 
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som ett exempel. Finansiella organisationer fokuserar på att framstå som säkra. I artikeln säger 

de att banker då använder sig av ett formspråk, som ska se stabilt och konservativt ut. Kunderna 

förväntar sig återhållsamhet av sin finansiella organisation. Cobb-Walgren och Mohr(1998) 

skriver att i en försäljning av en tjänst så är det kundens syn på hur kvalitén är, som avgör, men 

de ser att mycket av den reklam de har granskat ändå talar mer om firman än om kunden, vilket 

de ser som en svaghet. De tycker att organisationen istället ska visa på att det är konsumenten 

som har makten och att organisation bara är där för att hjälpa till. Det är aktiv relation, som ska 

framhållas inte en envägsrelation där man står över sina kunder.  

Reklamkanaler att tillgå 

Det finns en rad olika kanaler som möjliggör för de finansiella organisationerna att nå ut via 

reklam. Att göra reklam i TV är en av dessa möjligheter. Reklamen når ut brett till allmänheten 

med en kombination av ljud och bild som påkallar tittarens uppmärksamhet. (Meiden, 175, 1996) 

Det är enligt Greenyer (2003) ett effektivt sätt att hålla kvar en tittares uppmärksamhet. Det gör 

att TV-reklam med fördel kan användas för att utbilda och för att bygga ett varumärke.  Men det 

finns även flera negativa sidor med TV-reklam. Många av de personer, som ser reklamen 

kommer inte tillhöra den tilltänkta målgruppen. Organisationerna kommer alltså att betala pengar 

även för att nå ut till personer som de ej kan få som lönsamma kunder. (Meiden) Utomhusreklam 

via reklamtavlor når personer som går förbi och om de går förbi flera gånger så får de ökad 

exponering. Omgivningen går inte att styra så tavlor på olika platser kan förknippas med olika 

känslor. (Meiden, 1996) Att göra reklam via annonser i tidningar kan däremot vara bättre för att 

nå önskade kundsegment. (Meiden, 1996) Det finns mängder av tidningar som når ut till olika 
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segment. Det negativa med tidningar kan vara att ett unikt uttryck är svårt att förmedla med en 

enkel annons. (Meiden, 1996)  

Vad säger litteraturen om reklam under olika konjunkturenlägen? 

Tikoo och Ebrahim (2010) skriver i “The Journal of Advertising Research” att investerare ser det 

som en positiv sak om en organisation har ökat sina reklamutgifter under lågkonjunktur. 

Anledningen till det är att satsa pengar på reklam ses som ett sätt att skydda sig under nedgångar.  

R. Srinivasan et al. (2005) presenterade slutsatsen att marknadsföring under en lågkonjunktur 

kan ge en snabbare återhämtning och ökande vinster efter och till och med redan under 

lågkonjunkturen.  Deras undersökning visar också att det inte är alla organisationer som ökar sin 

marknadsföring under en “kris”. Det är de som redan tidigare satsade på reklam, som har bäst 

möjlighet då de redan har en fungerande marknadsföringsorganisation.  Picard (2001) gjorde en 

undersökning av hur reklamutgifter påverkades i ett antal länder under den ekonomiska 

nedgången i början av 1990-talet. Denna undersökning visade på att reklamutgifter överlag 

minskade under den ekonomiska nedgången. Tryckt reklam minskade mer än elektronisk och 

vissa länder påverkades mer än andra. Sverige hade under det mätta året kraftiga nedgångar på 

alla kanaler utom TV med där kan man anta att reklamtevens intåg gjorde skillnad.  För att styra 

in det mer på marknadsföring av finansiella tjänster under 2000 talet så är artikeln “A strategic 

Response to the Financial Crisis” från the Journal of service Marketing värd att ta upp. Lee et 

al(2011) granskade marknadsföringen av finansiella tjänster under den såkallade “Sub-prime”-

krisen. Deras slutsats blev att det förekom stora neddragningar av reklamen under finanskrisen. 

Detta var en nödvändighet då det var många finansiella organisationer som krisade och därför 

behövde dra ner rejält på sina utgifter.  
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5. Metod 

Metoden för att genomföra en analys av hur de svenska storbankernas reklam ser ut kommer att 

bestå av en analys av siffror för bankernas marknadsföring i Sverige under 2000-talet. Siffrorna 

som kommer att användas i analysen är ihopsamlade från Sifo:s data för reklammätningar. Sifo 

utför en mycket noggrann mätning av reklam i svenska medier. De går manuellt igenom 

medierna och samlar data om annonsör och utifrån mediernas bruttoprislistor så kan de sedan 

sätta pris på respektive reklamtillfälle. De undersöker all dagspress med en upplaga över 20000. 

Dessa tidningar står för 95 % av all reklam inom dagspress. Övriga landsortstidningar mäter de 

med ett rullande urval, och räknar sedan upp resultatet (sifo, 2011) Dessutom går de igenom ett 

par hundra populär- och facktidningar. Kommersiell TV bevakas dygnet runt. Övrig reklam 

rapporteras in av mediebolagen som redovisar sin försäljning. (Sifo, 2011) dessa data har 

hämtats ut från Sifos databas och sammanställts i exceldiagram . En närmare analys av dessa 

siffror kan då genomföras genom att presentera dem på ett tydligt och pedagogiskt vis och sedan 

gå igenom dem. Valet att använda siffror på rena utgifter för reklamköp gjordes då det är de 

siffror, som ger den mest rättvisande bilden enligt min kontakt på Sifo. I den jämförelse där 

reklamsummans utveckling ska jämföras med utvecklingen av konjunkturen kommer 

“Barometerindikatorn” från Konjunkturinstitutet att användas. Barometerindikatorn valdes 

eftersom att den är ett standardmått på konjunkturen i Sverige.  Alla siffror samlas in i ren form 

från respektive källa. Dessa siffror förs sedan in i ett kalkylprogram och med hjälp av 

kalkylprogrammet kommer grafiska presentationer framställas för att underlätta analysen samt 

för att göra uppsatsen mer överskådlig. Uppsatsen riktar in sig på siffror för att beskriva 
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verkligheten. En fördel med att använda rena siffror är att datan är omfattande och ovinklad. 

Dessa siffror kan sedan ändvändas för jämförelser och analys. I analysen finns då mer utrymme 

för att göra antaganden och tolkningar av varför saker ser ut som de gör. 
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6. Resultatdiskussion 

Reklam inom finansbranschen var i Sverige länge något väldigt sällsynt. I och med reformen 

“skattefondsparandet”, som kom i slutet av 70-talet så ändrades det och finansiella organisationer 

började locka kunder via reklam (Forslund, 2008) Även premiepensionssparandet har lett till en 

ökad satsning på reklam. Sedan dess har reklamen fortsatt inom den finansiella sektorn och 

reklam är fortfarande aktuellt ämne. Reklam bland annat används för att bygga upp förtroendet 

efter den senaste finanskrisen.  

De fyra stora bankerna 

Denna uppsats väljer att fokusera på de så kallade “fyra Svenska storbankerna”.  Bankerna som 

räknas in där är Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Dessa banker är nu finansiella 

aktörer med internationell verksamhet. De har även verksamheter som försäkringar och 

fondförvaltning utöver den traditionella bankverksamheten. (Svenska bankföreningen, 2011) 

Nordea är ett av Nordens största finansbolag. De har bland annat stora verksamheter inom 

fondförvaltning.(Nordea, 2011) SEB, Skandinaviska enskilda banken har förutom sin 

verksamhet i Sverige även en verksamhet i Baltikum och Tyskland.(SEB, 2011) Handelsbanken 

har kontor i Sverige och även verksamheter utomlands i tillexempel Storbritannien 

(Handelsbanken, 2011) Swedbank har både egna kontor, samt ett nära samarbete med de 

fristående sparbankerna. De har även verksamhet i Baltikum. (Swedbank, 2011, Svenska 

bankföreningen, 2011)  
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Figur 6-i 

 

Figur 6-ii 
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Figur 6-iii 

 

Figur 6-iv 

De fyra storbankerna kan jämföras efter ett antal parametrar. Dessa mått ger en bra bild hur 

organisationerna är uppbyggda. Siffrorna är från slutet av 2010 och hämtade från respektive 

bank. 
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Exempel på reklamsatsningar 

Pengarna som sedan bankerna lägger på reklam används alltså för att lyfta fram olika budskap 

och stärka bankens varumärke. Här kommer ett par aktuella kampanjer och arbetssätt från ett par 

av de fyra stora bankerna att belysas. Detta är som sagt ytterligare ett sätt att visa vad som finns 

bakom de siffrorna 

 

En aktuell och relativt uppmärksammad reklamkampanj är Swedbanks kampanj “Livet under 

eken”. Swedbank vill med denna kampanj bygga sitt varumärke. De säger att de vill förmedla 

budskapet att Swedbank är en stabil och anrik bank. De vill förmedla för kunder att de är en 

“relationsbank” och arbetar med “helkundslöften”(Swedbank, 2011) Kampanjen bygger på en 

animerad värld, som berättar och kommer att berätta om Swedbank, dess historia och arbete. 

Enligt en jämförelse, som Swedbank publicerar i sin årsredovisning(2011) så har kampanjen 

initialt lyckats väl med att få folk att minnas avsändaren och budskapet. De skriver att 31 % av 

de tillfrågade har kunnat identifiera avsändaren och förstått budskapet. Detta är enligt 

undersökningen en relativt hög siffra då jämförbara kampanjer endast får ett resultat på 7 

%.(Swedbank, 2011) Hur pass effektiv den är på att bygga Swedbanks varumärke återstår ännu 

att se. TV-reklam må vara dyr, men den har flera fördelar. Enligt Björn Larsson(2011) 

marknadsdirektör på Swedbank har den en låg kontaktkostnad jämfört med t.ex. direktreklam, 

under 50 öre för TV istället för 10kr för direktreklamen.  

 

SEB startade i början av oktober 2011 sin senaste reklamkampanj. Den går under namnet “Ta 

hand om kärleken” . (Resumé, 2011) Den kommer att bestå av en längre och tre kortare filmer 
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och kampanjen kommer även att finnas i dagspress och på internet. Britta Lundqvist, reklamchef 

SEB (2011) hoppas att kampanjen ska vara rolig och att folk ska känna igen sig. Kampanjen tar 

upp situationer, som kan leda till onödiga bråk i förhållanden och som kan undvikas med hjälp 

av ekonomisk rådgivning hos SEB. (Newsroom, 2011) Reklamen är framtagen av Storåkers och 

deras vice VD Thomas Brenemark (2011) säger att de vill lyfta fram SEB, som en “sympatisk 

bank” utan att göra reklamen för “pekpinnig”.  Reklamen riktar sig enligt SEB till personer 

mellan 25 och 50 år.(SEB, 2011) De driver även en kampanj som riktar sig till människor mellan 

55-64, som ska anspela på deras nostalgi. (Resumé, 2011).  

 

Handelsbanken har ingen nationell TV-kampanj igång för tillfället. Karin Aksell(2011) som är 

varumärkesstrateg på handelsbanken säger att Handelsbanken har en lång tradition av att vara 

decentraliserade. De låter de lokala kontoren sköta sin marknadsföring själva. Det är sällan som 

Handelsbanken genomför stora centrala kampanjer på nationell nivå. Det mesta sköts på lokal 

nivå i form av annonsering i lokaltidningar t.ex. Handelsbanken har också nyligen lanserat 

internet-TV-kanalen “Handelsbanken TV” (Resumé, 2011) 

 

Nordeas aktuella kampanjer har fokuserat på ”balans” ( Nordea, 2011) Reklam kampanjen har 

uppmanat kunder att kontakta Nordea för att få en balans i sin tillvaro. En balans mellan boende 

och nöje. Kampanjen uppmanar till att man ska samla sina affärer hos Nordea. Den ger 

budskapet att det ger bättre priser samt att man får en så kallad ”personlig bankman”. För övrigt 

sponsrar golf, Nordea masters och Nordea tour (Nordea, 2012)  
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Presentation av frågeställningar 

Frågeställningarna kommer här att presenteras och besvaras. Vissa frågor kommer att presenteras 

med hjälp av relevant figur konstruerad för ändamålet.  

Hur mycket lägger de fyra svenska storbankerna på reklam?  

De fyra storbankerna i Sverige har från år 2000 till och med oktober 2011 lagt en total summa av 

2 792 763 000 på reklaminköp(sifo, 2011). Det kan låta mycket men Sveriges största annonsör 

ICA spenderade under 2010 själva mer än de 20 största finansiella bolagen tillsammans (sifo, 

2011) 

Hur har reklamutgifterna utvecklats under 2000-talet?  

I tabellen “sammanlagda totalbeloppen brutto i Tkr”(Figur 6-v) kan vi följa hur de fyra 

bankernas reklamutgifter har utvecklats under 2000-talet. Det har nått toppar som 355 841 000 kr 

år 2000 och 298 972 000 år 2006. till riktiga bottennoteringar år 2002 (147 697 000 kr), 2003 

(135 775 000) och 2009 (138 946 000). Reklaminvesteringarna har alltså fluktuerat rejält under 

2000-talet. Jämfört med år 2000 hade de mer än halverats år 2002 och sjunkit ännu mer till år 

2003. Efter det gick de dock upp lite varje år tills en topp nåddes år 2006 efter det vände de ännu 

en gång neråt och så fortsatte det till 2009. Det senaste året, som är med i diagrammet år 2010 

hade de åter igen ökat.  
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Figur 6-v 

Totalbeloppen brutto i Tkr. Detta diagram visar de fyra bankernas totala kostnad för köp av 

reklam för respektive år. 
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6-vi 

I diagrammet ”Totalbeloppen brutto i Tkr” finns varje banks årliga totala reklaminköp åren 

2000 till 2010.   

Hur skiljer de olika bankernas satsningar sig åt?   

De fyra stora bankernas satsningar skiljer sig åt på en rad olika sätt. En väldigt viktig skillnad är 

att de satsar väldigt olika sett i rena summor men de delar även upp sin budget på olika områden. 

Nedan följer diagram över hur varje enskild bank har valt att satsa sina pengar under 2000-talet. 

Här kan man se hur stor del av deras budget, som har lagts på varje enskilt delområde.  
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Figur 6-vii 

 

Handelsbankens reklamsatsningar skiljer sig väldigt från de övriga storbankerna. De har under 

2000 talet lagt 49 % av sin budget på landsortspress och 31 % på morgontidningar i storstad. Det 

betyder att de lägger 80 % av sin budget för reklamköp på denna typ av tidningar. 9 % läggs på 

fackpress och 6 % på utomhusreklam. En siffra, som verkligen sticker ut är att Handelsbanken 

endast lägger 2 % av sin budget på TV-reklam. Det är en synnerligen låg siffra i branschen. 
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Figur 6-viii 

 

Swedbank lägger 32 % av sina reklaminköpsutgifter på TV-reklam. 28 % på landsortspress och 

19 % på storstad morgon. Precis som handelsbanken lägger de 6 % på utomhusreklam men de 

lägger även pengar på kvällstidningar 4 % och radio 2 %. TV-reklam har alltså varit en stor 

utgiftspost under 2000-talet.  
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Figur 6-ix 

 

En än lite större andel lägger Nordea på Tv-reklam. De lägger 37 % på TV reklam. De lägger 25 

% på storstad morgon 10 % på storstad kväll och 14 % på landsortstidningar. Även Nordea 

lägger alltså en stor andel på Tv-reklam. Det intressantaste här är att deras reklaminköp till 35 % 

läggs på Storstad Morgon och Storstad kväll.  
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Figur 6-x 

 

SEB slutligen lägger nära hälften, 49 % av sin budget på TV-reklam. 20 % på Storstad morgon 

och 7 % på landsortspress. 

 

Man kan alltså se att alla fyra bankerna har olika uppdelningar av sina reklaminköp under 2000-

talet.  Ett par extra intressanta likheter och skillnader bland aktörerna finns dock. Det är 

intressant att Handelsbanken väljer att inte satsa så mycket på TV-reklam utan fokuserar sina 

satsningar på annonser i morgontidningar. Det är också intressant att se att Nordea och SEB 

väljer att satsa en så liten andel på landsortspress.  
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Hur ser fördelningen av andelar ut? 

 

Figur 6-xi 

 

Diagrammet “Fördelning i procent” (Figur 6-xi) visar hur stor andel av de fyra bankernas 

reklaminköp som varje enskild bank står för. I det diagrammet framgår att SEB har tagit andelar 

under 2000-talet. Nordea, som under perioder varit den största reklaminköparen bland de fyra 

har fått en mindre andel med åren. Under åren 2004 och 2005 var Nordea den största 

reklaminköparen med över 50 %. Den andelen har efter det minskat och legat på runt en 

tredjedel. För att få en tydligare bild av hur de fyra bankernas andelar ser ut så har figurer som 

visar på varje banks andel i ett urval av intressanta mediekanaler producerats (6-xii). De 

kanalerna är bioreklam, TV-reklam, morgon storstad, landsortspress och kvällstidningar. 
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6-xii 
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Swedbank är den bank som har satsat mest på bioreklam följt av SEB och Nordea. TV-reklam är 

ett område där dessa tre banker har lagt ungefär lika mycket pengar. På Kvällstidning är det 

Nordea, som är störst följt av Swedbank och SEB. Det är först när man tittar på morgon storstad 

och landsortspress som Handelsbanken får en betydande andel. På morgon storstad är de 

fortfarande den minsta reklamköparen men på landsortspress är SEB mindre.  
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7. Analys  

Föregående kapitel gav svar på tidigare ställda frågor. Utifrån svaren på dessa frågor kan nu ett 

par påståenden tas fram. Denna analys kommer att gå igenom dessa påståenden och försöka 

finna möjliga svar varför det ser ut som det gör. Påståendena som ska analyseras är: 

 Reklaminvesteringarna har fluktuerat rejält under 2000-talet. 

Varför? Är konjunkturen en faktor?  

 Kan bankernas skillnader i reklamsatsningar förklaras med hjälp av bankernas 

uppbyggnad? 

 Handelbanken är ständigt den minsta reklamköparen. 

Vad beror det på? Handelsbanken har under 2000-talet lagt runt hälften av sin 

reklaminköpsbudget på landsortspress. Kategorierna landsortspress och morgontidningar 

i storstäder har tillsammans stått för 80 % av reklaminköpen. TV-reklam endast 3 %.  

Varför ser det ut så här? 

 Swedbank, Nordea och SEB lägger stora andelar av sina reklaminköp på TV-reklam. 

SEB så mycket som ca 50 %. 

Vad kan anledningen till detta vara? 

 SEB lägger minst på landsortspress. 

Varför? 
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Inverkar konjunkturen på investeringarna? 

För att försöka förklara att bankernas reklaminvesteringar har rört sig upp och ner under 2000-

talet kan de nu jämföras mot den allmänna konjunkturen under motsvarande period. Kan man se 

ett samband? 

 

Investeringarna når som sagt sina toppar år 2000 och 2006. Bottennoteringar kommer år 2002, 

2003 och 2009. Konjunkturen som avläses med hjälp av Barometerindikatorn (Figur 7-i) har 

även den gått både upp och ner under 2000-talet. Det finns toppar när indikatorn har befunnit sig 

på nivåer över 110, alltså när det ekonomiska läget räknas som mycket starkare än normalt. 

Dessa toppar har varit under åren 00,04,06,07 och nu senast 10. Men den senaste toppen har vänt 

ner under 2011. Bottennoteringarna under 2000-talet har förutom den period som vi befinner oss 

i nu hösten 2011 inträffat 01-03 samt 08 -09. Nu kan Barometerindikatorn jämföras med 

“sammanlagda totalbeloppen brutto i Tkr”. Även tabellen ”De sammanlagda totalbeloppen brutto 

i Tkr” har nått toppnoteringar år 2000 och år 2006, samt riktiga bottennoteringar år 2002 och 

2009. Reklaminvesteringarnas toppar och bottnar har alltså placerats sig mitt i motsvarande hos 

Barometerindikatorn. För att se hur väl de två dataserierna “Totala reklaminvesteringar” och 

“Barometerindikatorn” följer varandra samt för att se hur väl varje enskild banks investeringar 

följer “Barometerindikatorn” räknas korrelationskoefficienten ut. Korrelationskoefficienten 

anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler och är därför ett lämpligt mått 

att använda. Korrelationskoefficienten blir +1 när det finns ett perfekt positivt linjärt samband 

mellan variablerna och -1 om sambandet är perfekt negativt. Är det 0 så är variablerna 

okorrelerade. (Körner och Wahlgren, 2006)  
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Korrelation mellan dataserierna Barometerindikator och… Korrelationskoefficienten= 

Totala reklamutgifter för alla 4 banker 0,88686957 

HANDELSBANKEN 0,19128557 

NORDEA 0,72611984 

SEB 0,59368002 

SWEDBANK 0,54572001 

 

Enligt ovanstående diagram med Korrelationskoefficientenen uträknad kan man se ett positivt 

samband mellan alla siffror om än i varierande grad. Högst är korrelationen mellan dataserierna 

“Totala reklaminvesteringar” och “Barometerindikatorn”. 0,88 är en hög korrelation när 1 är det 

maximala. Nordeas reklaminvesteringar har även de en hög korrelation med 

“Barometerindikatorn”. Swedbank och SEB placerar sig runt 0,5. Handelbanken har en mycket 

låg korrelation med “Barometerindikatorn” med 0,19. Det finns alltså ett samband mellan de 

totala reklamsatsningarna och “Barometerindikatorn”. Investeringarna ser ut att följa 

konjunkturen väl, medan de enskilda bankerna följer i varierande grad. Bankernas reklam i 

Sverige har likt amerikanska banker följt konjunkturen väl. Korrelationskoefficienten mellan 

Barometerindikatorn och bankernas sammanlagda reklamsatsningar visar på en stark korrelation. 

Korrelationsmåttet själv svarar inte på frågor kring orsak och verkan men det står ändå klart att 

reklaminvesteringarna har rört sig upp och ned till sammans med konjunkturen. Bankerna har 

alltså inte följt de teorier, som talar för att pengar satsade på reklam under en lågkonjunktur är 
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väl investerade pengar. Att korrelationen mellan Barometerindikatorn och bankernas 

sammanlagda reklamsatsningar är något som har uppkommit till följd av medvetna val framgår 

av hur Swedbanks marknadschef Björn Larsson(2011) kommenterar saken. Han säger att under 

tiden runt subprime-krisen tyckte de på Swedbank inte att de hade någon ”license to talk”. 

Banken hade lågt kundförtroende under den tiden. Kundförtroenden och rätten att prata är något 

som har återvänt efter krisen. Det är något, som syns i och med att reklamsatsningar har ökat, 

och nya kampanjer har dragit igång. Var det någon, som följde rådet att satsa mer under nedgång 

så var det Handelsbanken. Deras reklamsatsningar ökade. Handelsbanken klarade sig också bra 

undan från subprime-krisen och behöll sitt kundförtroende. Nedgång i reklamsatsningar beror 

alltså både på att man vill spara pengar under tuffa tider men även på att de inte ville göra så 

mycket reklam under en tid när mycket fokus låg på eventuella kreditförluster i Baltikum. 
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Figur 7-i 

Detta diagram visar Barometerindikatorns utveckling under 2000-talet. Barometerindikatorn är 

en sammanfattning av företagen och hushållens syn på det ekonomiska läget. I denna indikator 

ingår information från konjunkturinstitutets enkätundersökningar “Konjunkturbarometern 

Företag och Hushåll”.  (Konjunkturinstitutet, 2011) Diagrammet är anpassat så att medelvärdet 

i diagrammet ska vara 100 och standardavvikelsen 10. När siffran ligger över 110 räknas det 

ekonomiska läget som mycket starkare än normalt och under 90 som mycket svagare än normalt. 

(Konjunkturinstitutet, 2011)  
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Kan bankernas skillnader i reklamsatsningar förklaras med hjälp av 

bankernas uppbyggnad? 

 

Siffror som rör antal anställda och antal kontor kommer att sättas mot de tidigare identifierade 

skillnaderna i reklaminvesteringar. Siffrorna över antal anställda och antal kontor från slutet av 

2010 kommer att sättas mot varje banks reklaminvesteringar under 2010.  

 

7-ii 

Jämförelsen mellan ovanstående parametrar leder till resultatet att banker med fler kontor satsar 

mindre pengar på reklam inköp. Desto färre kontor varje enskild bank hade vid slutet av 2010 ju 

mer hade de satsat på reklam under det året. Ett samband kvarstår även när man tar fram snittet 
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”anställd per kontor” men nu är det istället ett samband som visar på att banker med färre 

anställda i snitt är de som även lägger minst pengar på reklaminköp. 

 

7-iii 

 

Att antal anställda per kontor minskar i takt med att antalet kontor ökar beror på att det totala 

antalet anställda är relativt lika hos de fyra bankerna. Därför går det att ta med båda dessa 

jämförelser. Mindre banker skulle inte kunna föras in i dessa jämförelser. 

 

Att göra avvägningar mellan kontor och pengar satsade på reklam leder oss in på teorierna som 

rör P:n. Man brukar t.ex. tala om ”de 4:a p:na” eller som i teoridelen där det är en varianten med 

sju stycken P som är aktuell. Teorin är både användbar för att ge en teoretisk bakgrund till vad 
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som ingår in den reklam som det investeras i. Men det är också en användbar teori för att förstå 

skillnaderna i bankernas satsningar. Det P som direkt står för reklaminvesteringar är P:t  

promotion. Det är som sagt ett P som Handelbanken satsar mindre på än de andra tre bankerna. 

Handelbanken har dock fler kontor. Fler kontor innebär en satsning på plats (place) som Neilson 

och Chadha (2008) nämner är en god tillgänglighet en viktig faktor i denna kategori vilket fler 

kontor ger. Fler kontor leder till att folk har närmare till sitt egna kontor och färre anställda per 

kontor gör att banken har möjlighet till en mer personlig relation med sina kunder. Detta kan 

närmast ses som en satsning på P:t participants. Ett fåtal anställda på ett kontor kan skapa ett 

större förtroende hos kunderna. De känner till vilka som jobbar på kontoret. Även kategorin 

process är något som många kontor med få anställda kan stärka. En decentraliserad uppbyggnad 

ger kunderna känslan att deras eventuella klagomål och synpunkter når rätt person. Det går 

härmed att se att bankernas satsningar på reklam även går att härleda till hur de väljer att satsa på 

andra saker. Ett par av P:na väljer ingen av bankerna att fokusera så mycket på som t.ex. priset. 

Priset är något som de fyra stora bankerna inte vill fokusera på då ett priskrig skulle leda till 

minskade vinster för dem alla.  

 

Manrai och Manrai (2007) tar upp de faktorer, som kan få en konsument att byta finansiell 

organisation. De nämner finansiella faktorer, miljöfaktorer, tillgänglighetsfaktorer och 

personalfaktorer. Finansiella faktorerna går bort i och med att priset inte är något som bankerna 

vill konkurera om. Däremot kan de andra faktorerna bidra till att de olika bankernas 

reklaminvesteringar påverkas av antalet kontor. Mer kontor ger bättre tillgänglighetsfaktor och 

färre anställda per bank kan ge en mer personlig relation och påverka personalfaktorerna. För att 

kompensera för brister i tillgänglighets- och personalfaktorerna, eller åtminstone övertyga 
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konsumenten att problemet inte existerar kan de banker med färre kontor satsa mer på reklam. 

Med reklamen kan de lyfta fram budskapen att de är en lättillgänglig och personlig bank. Här 

kan man dra paralleller till bokhandelsbranschen. Tidigare blev små och individuella bokhandlar 

uppköpta eller utkonkurrerade av de större kedjorna. Kedjorna drev då ett antal stora affärer i 

städernas centrum. Styrningen låg centralt. Detta påminner om Swedbank som centraliserade 

sparbankerna och som har lagt ner kontor. Handelsbanken har däremot likt små privata 

bokhandlare behållit en decentraliserad struktur och har fortfarande kontor kvar runt om i landet. 

På så sätt har de behållit en personlig relation till sina kunder. Det som nu kan vara på väg att 

hända är att det är de centraliserade som får problem att klara konkurrensen från internet. Det 

visade sig att 2011 blev ett dåligt år för de stora bokkedjorna i USA konkurrensen från rena 

internetbokhandlare och e-böcker blev hård. Medan året för många små bokhandlare var ett av 

de bästa på mycket länge (Minzesheimer, 2012)  

 

Meiden (1996) talar om reklamens mål. Dessa mål innefattar att informera kunder om nya 

produkter och övertala kunder att testa dessa samt bekräfta för organisationens kunder att de har 

gjort ett bra beslut när de valde att bli kunder. En bank med många kontor kan informera om nya 

produkter när kunden har ärenden till banken och med god personlig relation kan banken ha 

lättare att övertala en kund att testa produkterna. Uppföljningen som ska övertyga kunden att den 

gjorde ett bra beslut när den beslutade att bli kund går också att anpassa i en personlig relation. 

Medan en bank med färre kontor får låta reklamen sköta dessa saker. 

 

Att banker satsar mer på reklam när de har färre kontor är ett ämne som diskuteras i artikeln 

”Banks with more billboards than branches” av Meyer(2004) Meyer talar om att Banker som på 
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grund av regler i Kina inte kan öppna så många kontor satsar mycket på reklam för att på så sätt 

ta marknadsandelar. Artikeln berättar om den brittiska banken HSBC som driver en reklam 

kampanj med budskapet att banken är ”The world's local bank”. Här ser man ett exempel på att 

en bank kompenserar bristen på kontor med en kampanj som beskriver dem som en lokal och 

med begreppet lokal även indirekt en personlig bank som har god möjlighet att hjälpa sina 

kunder. 

 

Handelbanken är ständigt den minsta reklamköparen och har under 2000-

talet lagt runt hälften av sin reklaminköpsbudget på landsortspress. 

Kategorierna landsortspress och morgontidningar i storstäder har 

tillsammans stått för 80 % av reklaminköpen. Vad beror det på? 

Handelsbanken är en mer decentraliserad organisation än de andra tre. Den decentraliseringen 

framgår i deras företagsfilosofi ” Starkt decentraliserad organisation - kontoret är banken” 

(handelsbanken, 2012) Handelsbanken har inga nationella reklamkampanjer utan varje kontor tar 

besluten. Det leder till att mindre pengar läggs på reklam då nationella reklamkampanjer är de 

dyraste. Det var även något som Karin Aksell(2011), varumärkesstrateg på Handelsbanken 

poängterar De lokala kontoren sköter själva sin marknadsföring. Det blir mest i form av 

annonsering i lokaltidningar. Denna inriktning hos Handelsbanken kan man även avläsa i hur 

deras totala reklaminköp har fördelats under 2000-talet. Det är på morgontidningar, som den 

största delen av deras budget läggs. Morgontidningar når ett specifikt område och blir då en 

lämplig kanal för de lokala kontoren att lägga sina reklampengar på. Att göra reklam via 
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annonser i tidningar räknas som ett bra sätt att nå önskade kundsegment. (Meiden, 1996) Det 

finns mängder av tidningar som når ut till olika segment. Det gör det enkelt för de individuella 

kontoren att nå ut till sina kunder i närområdet. Medan Handelsbanken satsar lokalt på tidningar 

ser man ett mer nationellt fokus i de andra tre storbankernas satsningar. 

 

Swedbank, Nordea och SEB lägger stora andelar av sina reklaminköp på TV-

reklam. SEB så mycket som ca 50 %. Vad kan anledningen till detta vara? 

Swedbank, Nordea och SEB har en del gemensamt i sina reklaminköp. De har alla lagt runt en 

tredjedel av sina reklampengar på TV-reklam. Även i rena summor spenderade på TV-reklam är 

dessa tre storbankerna relativt lika. SEB är den bank, som har ökat rejält under åren och var den 

största reklaminköparen under 2010. TV-reklam är som Greenyer (2003) säger ett bra sätt att 

utbilda konsumenten och även ett bra sätt att bygga bankens varumärke. Med många kontor och 

personlig relation till kunderna kan utbildning och varumärkesbyggandet skötas på kontorsnivå.  

 

När Swedbank och SEB kommenterar sina reklamkampanjer så pratar båda om att de vill 

påverka kundernas syn på banken. TV-reklam blir ett sätt för de bankorganisationerna som har 

färre kontor att skapa en ”relation” till sina kunder. Swedbank säger att de vill förmedla för 

kunder att de är en “relationsbank” och arbetar med “helkundslöften”. Att visa att man har 

många olika produkter och kan erbjuda kunden en helhetslösning var något som Meiden (1996) 

även tog upp som ett viktigt mål för organisationernas reklam. Detta kunde de nå med hjälp av 

varumärkesbyggande. Levesque och McDougalls (1996) styrkefaktorer är även de något som kan 

identifieras här. Det är då främst servicebredden, men även den allmänna nöjdheten som kan 
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ökas när man fokuserar på att lyfta fram att man är en relationsbank. Detta passar även in på SEB 

som säger sig vilja framstå som en “sympatisk bank”, vilket också för tankarna till arbetet att 

stärka varumärket och öka den så kallade allmänna nöjdheten.  

 

7-iv 

SEB lägger minst på landsortspress Varför? 

SEB är den bank som lägger allra minst på landsortspress. Det är även den banken med minst 

antal kontor. Kontor och satsningar på landsortspress visar också på samband.  Handelsbanken 

däremot satsar störst andel av sina reklampengar på kategorin landsortspress. Det är även de som 

har flest antal kontor. Att det ser ut så beror på att en bank med färre kontor antagligen har de 

kontor de väl har i städerna. SEB som tillskillnad från Handelsbanken inte är decentraliserad och 
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inte har så många kontor gör reklaminköp på nationell nivå. De satsar då på de medier som når ut 

till folk oavsett om de bor i en stad eller på landet, som till exempel TV.  Meiden(1996) säger att 

det negativa med tidningar kan vara att ett unikt uttryck är svårt att förmedla med en enkel 

annons. Tidningsannonser blir då något som en bank med få kontor väljer bort. De behöver satsa 

på reklam där man kan förmedla ett unikt uttryck och på så sätt bygga en relation, något som en 

bank med många kontor redan kan bygga på kontorsnivå. 

 

 

7-v 
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8. Sammanfattande slutsatser 

Undersökningen har visat hur bankernas reklaminköp har sett ut under 2000-talet. I analysen 

framkom även att reklaminköpen har följt konjunkturen väl. Bankernas olika uppbyggnad och 

struktur har också varit en faktor till de skillnader i reklaminköp som framkom.  

 

De fyra storbankernas reklamköp har visat på ett samband med de siffror gällande bankernas 

struktur som har presenterats i uppsatsen. De banker som har dragit ner på antalet kontor eller 

aldrig haft så många kontor är de som satsar mest på reklaminköp. Banker med många kontor 

satsar mer på landsortspress och banker med få kontor satsar mer på TV-reklam. 

 

Hur framtiden kommer att se ut återstår att se. Reklam kan bli viktigare om fler aktörer tar sig in 

på marknaden och börjar konkurera även med pris. Det skulle kunna leda till problem för de 

banker som har dragit ner på sin tillgänglighet. Med detta menar jag att en bankkedja som inte 

vill konkurrera med pris men inte heller med plats utan har valt att dra ner på antalet kontor 

riskerar att bli ett mål om en ny bank vill ta marknadsandelar. Däremot blir en bank som satsar 

på många kontor och god tillgänglighet ett svårare mål för en ny kedja att matcha. Jag tror att det 

även i framtiden kommer att finnas utrymme för banker med många kontor som kan ha en nära 

relation till sina kunder. 
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Till figurer/diagram: 

Konjunkturinstitutet - Barometerindikatorn Uthämtat från hemsida som kalkylblad : 

(bar_indikator.xls) 

 

Respektive bank - Jämförande siffror om banken insamlat från årsredovisningar och Svenska 

Bankföreningen i min ägo som kalkylblad (.xls) 

 

SIFO - Reklamdata, Uthämtat via e-post, i min ägo som kalkylblad (.xls) 


