
 

 

 

 

 

 

AVREGLERING OCH BANKERNAS ANNONSERING  

En undersökning av Handelsbanken och S-E-Bankens marknadsföring 

i svenska dagstidningar under 1980-talet 

 

 

Clara Ulvsgärd 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ekonomisk-historiska institutionen 

Kurs: B-uppsats, 7,5hp 

Termin: VT20 

Ventilationsdatum: 03/06/2020 

Handledare: Mikael Wendschlag 

 

 

 

 



 1 

Innehållsförteckning 

1. Inledning................................................................................................................................ 2 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 3 

1.3 Material och metod ........................................................................................................... 3 

1.3.1 Källkritik ................................................................................................................... 6 

1.4 Forskningsläge.................................................................................................................. 7 

1.5 Teori ................................................................................................................................. 9 

2. Bakgrund ............................................................................................................................. 11 

2.1 Sveriges ekonomi och bankmarknad 1950-1979 ........................................................... 11 

2.2 Omreglering, avreglering och dess effekter ................................................................... 13 

3. Undersökning ...................................................................................................................... 16 

3.1 Annonsernas budskap ..................................................................................................... 16 

3.2 Annonsernas karaktär ..................................................................................................... 17 

3.2.1 Marknadsföringen 1981 .......................................................................................... 17 

3.2.2 Marknadsföringen 1988-89 ..................................................................................... 21 

4. Sammanfattande diskussion .............................................................................................. 26 

6. Bilagor ................................................................................................................................. 28 

6. Käll- och litteraturförteckning .......................................................................................... 30 

 

  



 2 

1. Inledning  

Avregleringarna under 1980-talet påverkade inte bara bankerna och finansbolagen, 

kreditmarknaden och fastighetsbranschen, även hushållen drabbades hårt av dess 

konsekvenser. Hushållen lånade långt över sina tillgångar och banker med likviditetsproblem 

ledde till kreditförluster. Det finns dock flera faktorer bakom detta som också påverkades av 

avregleringarna och denna uppsats ämnar undersöka en av dessa, nämligen bankernas 

marknadsföring. 

 

Bankernas annonsering är en faktor som kan ha påverkat hushållens agerande under perioden 

samtidigt som det ger en indikation om bankernas situation och behov. Detta ger ett intressant 

uppslag till en undersökning gällande förändringar i såväl banksektor som hushållens 

agerande och ekonomi. Att koppla resultaten till en etablerad och väl behandlad period som 

den kring novemberrevolutionen ger undersökningen en konkret utgångspunkt för slutsatser. 

Förändringen i bankernas annonsering har undersökts ur ett större perspektiv under en längre 

tidsperiod men en studie av hur det förändrades med möjlig påverkan av de externa 

omständigheterna under 1980-talet är inte utförd vilket är ett intressant tillägg till befintlig 

forskning. 

 

Digitaliseringen som vi känner den idag var fortfarande i sin linda under 80-talet och den 

primära informationskällan var inte TV eller radio utan dagstidningar. Materialet publicerat i 

åtminstone de största dagstidningarna nådde alltså ut till en stor del av den svenska 

befolkningen. Annonseringen i detta mediet kan därför anses varit av betydelse för bankerna 

som en kanal genom vilken de kunde försöka sig på att styra allmänheten att tillfredsställa 

deras behov. Perioden i sig var omvälvande på just detta plan och dessa behov påverkades av 

regleringar, avskaffandet av dessa samt landets makroekonomiska situation. Angelägenheten 

att påverka sin verksamhetsstruktur bör ha gett utslag i den primära kanalen mot kunderna 

vilket är varför en studie av bankernas marknadsföring i dagstidningar anses vara lämplig för 

syftet.   

 

Uppsatsen följer en kronologisk disposition då förändringen som studerats kräver förståelse 

för hela förloppet som utspelade sig under flera decennier. Flera olika sektorer berörs och för 

att få en tydlig helhetsbild av kontexten ansågs en kronologisk disposition vara lämplig. 

Uppsatsen är indelad i fyra huvuddelar vilka är inledning, bakgrund, undersökning och 
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sammanfattande diskussion. Den första delen syftar till att ge en övergripande presentation av 

ämnet samt vilket forskningsläge och teori undersökningen grundas på. Även uppsatsens syfte 

och frågeställningar framgår här tillsammans med vilket material undersökningen använder, 

vilken metod som är vald samt undersökningens avgränsningar. Den andra delen, bakgrund, 

syftar till att placera undersökningen i en historisk kontext, samt förklara de övergripande 

förändringarna under 80-talet. Den tredje delen presenterar undersökningens resultat samt en 

kortfattad analys av dessa. Den fjärde och sista delen består av en sammanfattande diskussion 

av undersökningen, svar på uppsatsens frågeställning samt förslag på vidare forskning på 

ämnet.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur bankernas marknadsföring förändrades under 1980-talet 

i Sverige, samt vilken roll årtiondets avregleringar hade i dessa mönster. Utifrån detta syfte 

ämnar uppsatsen ge svar på följande frågeställning:  

 - Påverkades bankernas tidningsannonsering av 1980-talets avregleringar?  

1.3 Material och metod   

Uppsatsens undersökning grundas på primärmaterial i form av annonser från två olika banker 

publicerade i tre olika svenska dagstidningar. Bankerna är Handelsbanken och Skandinaviska 

Enskilda Banken (hädanefter S-E-Banken). Att undersökningen fokuserar på dessa banker är 

på grund av att de båda var väl etablerade på marknaden under perioden samt att de klarade 

sig ur den kommande krisen relativt bra. Att detta var faktorer som spelade roll samt att båda 

valdes av liknande anledningar är för att undersökningen i begränsad utsträckning skulle 

betingas av andra faktorer som att banken var ny eller hade andra stora svårigheter. Dessa två 

banker ansågs vara stabila med bred kundkrets vilket lämpade sig för denna undersökningen. 

Även mängd tillgängligt material spelade roll i beslutet och det upptäcktes vid en studie med 

flera andra banker att det var dessa två som hade jämnast mängd marknadsföring. Tidningarna 

är Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet (hädanefter DN, GP och SvD). 

Den tidsperiod som behandlas är som nämnt 1980-talet och annonserna har hämtats från ett år 

i början av decenniet och en period i slutet, 1981 och 1988-89. Den avgränsningen gjordes för 

att begränsa mängden material men samtidigt bevara möjligheten att analysera utvecklingen 

över tid. Undersökningen söker se om en förändring skedde på grund av avregleringen kring 

1985 vilket är varför det räcker med två undersökta år, ett som representerar annonseringen 
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innan avregleringen och ett efter. Att år 1981 är valt som året innan avregleringen är för att 

omregleringar påbörjades redan ett par år innan 1985 så 81 ansågs vara det minst påverkade 

året av alternativen. Anledningen att inte ett ännu tidigare år valdes är dels på grund av att 

uppsatsens syfte är att se en förändring på 80-talet, samt för att undvika att resultaten 

påverkades av andra omständigheter för ett annat årtionde. Anledningen att det är två år i 

slutet beror på brist på material för S-E-Banken år 1989, därav är de annonserna hämtade från 

1988 medan de för Handelsbanken är hämtade från 1989. Att dessa år är valda är för att 

undvika att 90-talskrisen och upptrappningen inför den skulle påverka resultatet. Vidare 

ansågs ett så sent år som möjligt vara lämpligt för att bankerna skulle ha anpassat sig och 

effekterna av avregleringarna ha etablerats i marknadsföringen. För att få två så likvärdiga år 

att jämföra ansågs det även vara positivt om de låg ungefär lika långt ifrån avregleringen. 

Annonserna är samlade från Kungliga bibliotekets digitala databas över svenska dagstidningar 

och sökorden som användes var ”Handelsbanken” och ”Skandinaviska Enskilda Banken”. 

Databasens sökresultat avgränsades genom att välja tidning och år. Materialet består av två 

annonser per undersökningsår från respektive bank i respektive tidning vilket innebär totalt 24 

annonser. På grund av att det 1981 inte fanns någon annons i SvD för Handelsbanken att 

undersöka så är materialet bestående av 22 annonser. Urvalet är i största möjliga mån uppdelat 

i en annons per halvår, den första som passade in. Detta för att få en någorlunda spridning 

över året. I och med krav på innehållet i annonserna kan detta däremot variera något.   

 

Undersökningen är kvalitativ och följer till stor del den metodologiska principen som Berit 

Lundman och Ulla Hellgren Graneheim formulerade med den så kallade kvalitativa 

innehållsanalysen. Den går ut på att man läser igenom texten som ska undersökas ett flertal 

gånger för att efter varje gång kondensera det centrala budskapet. Till slut resulterar detta i ett 

antal koder som sedan kan användas för sammanställning.1 Viss tolkning av materialet är 

förstås oundviklig men undersökningen är utformad för att med hjälp av en konsekvent 
implementerad metod begränsa detta och bevara trovärdigheten. Koderna för budskapen 
underlättar den slutliga sammanställningen. Vad som undersökts är bland annat det centrala 

budskapet i annonsen, om annonsen endast ger generell info om banken eller om bankerna 

uppmuntrar att spara eller att låna till exempel. Därför kommer annonser som gäller 

rekrytering inte ingå i materialet. Vidare görs en uppdelning i annonserna för sparande, om det 

är för finansiellt sparande i värdepapper eller om det är generell marknadsföring för sparande, 

 
1 Hellgren Graneheim, U. - Lundman, B., ”Qualitative Content Analysis in Nursing Research: Concepts, 

Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness”, Nurse Education Today, Vol. 24, Nr. 2, 2004, s. 106f.  
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nya sparformer exempelvis. De slutliga koderna för annonsernas budskap blev “spara”, 

“låna”, ”investera” samt “generell”.   

 

Vid den kvalitativa analysen av annonsernas innehåll och karaktär kommer fokus läggas på 

samspelet mellan text och grafik som bidrar till att locka läsaren och övertyga denne om 

budskapet. Detta är något som Claes Ohlsson anser vara ett lämpligt tillvägagångssätt vid 

analys av förändring av tidningsannonsers innehåll över tid. Han analyserar själv de 

aspekterna när han undersöker hur tidningsannonser har förändrats genom 1900-talet. De 

grafiska formvalen han uppmärksammar är desamma som i denna uppsats. Det handlar bland 

annat om annonsens storlek, en större annons ger till exempel mer utrymme för lockande text 

och grafik samtidigt som storleken i sig är något som väcker uppmärksamhet. Även textens 

storlek och form kommer att tas i beaktning då en större rubrik i fetstil drar till sig mer 

uppmärksamhet än en text utan kontraster. Slutligen tas det hänsyn till om annonserna 

innehåller bilder eller illustrationer. Ohlsson uppmärksammar även i sin artikel förändringen 

av de verbala inslagen i annonserna. Något som för annonsen mot det mer säljande hållet är 

om den tilltalar mottagaren direkt istället för att endast presentera tjänsterna. Exempel som 

Ohlsson tar upp i sin analys är att fraserna blir längre och mer sammanhängande, samt att de 

tilltalar mottagaren. Även användandet av värdeomdömen som presenterar olika handlingar 

som positiva är indikationer på hur bankerna ämnar locka kunden till en viss handling och den 

tänkta målgruppen blir här viktig. Den historiska kontexten krävs för att förstå vad som 

uppfattades som lockande för hushållen vid respektive år, vad som är lockande kan alltså 

förändras.2 En låg sparandekvot och en successivt ökande skuldsättning för hushållen 

indikerar att vad som var lockande var löften om vinst, värdeökning, frigörelse från skulder 

och skatter och så vidare. En annan artikel som analyserar tidningsartiklar är ”A Content 

Analysis of Camel Snus Advertisements in Print Media” där den genomförda analysen till stor 

del fokuserar på den verbala retoriken. Metoden som används i den undersökningen liknar till 

viss del den som används i denna undersökning i det att författarna identifierade teman i 

annonserna som omvandlades till koder. De fokuserade på att identifiera olika teman som på 

olika sätt ansågs vara tilltalande för kunden.3 På liknande sätt har för denna uppsats delkoder 

antecknats och sammanställts utifrån materialet vilka sedan låg till grund för slutkoderna. De 

 
2 Ohlsson, C., ”Banken, kunden och pengarna: En diskussion av kritikens roll i en historisk undersökning av 

marknadsföringstexter och -diskurser”, i Wojahn, D., Seiler Brylla, C., Westberg, G. (ed.) Kritiska text- och 

diskursstudier, s. 186-191. 

3 Au, V., m.fl., ”A Content Analysis of Camel Snus Advertisements in Print Media”, Nicotine & Tobacco 

Research, Vol. 13, Nr. 6, 2011, s. 432. 
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teman som undersöktes vid formuleringen av delkoderna var 1) om annonsen anspelade på 

chans till vinst, att det som marknadsfördes gav avkastning på något sätt; 2) om det som 

marknadsfördes gav möjlighet till lån eller på annat sätt möjliggjorde något eftersträvansvärt 

som en lägenhet exempelvis; 3) att det som marknadsfördes anses ha bra villkor och inge 

trygghet. Den kvalitativa innehållsanalysen ämnar främst undersöka vilken karaktär annonsen 

hade, om den var lockande eller informativ. Den ansågs vara lockande om den hade ett antal 

av de nämnda egenskaperna, både verbala och grafiska. I materialet förekom annonser med 

endast ett eller ett par av dessa egenskaper vilket motiverade en vidare gradering av 

slutkoderna. De slutliga koderna för annonsernas karaktär var “locka”, ”locka svagt” och 

“info”.   

  1.3.1 Källkritik 

Primärkällorna är dagstidningarna DN, GP och SvD. Det kan ifrågasättas om huruvida 

slutsatser kan dras kring förändringar i bankernas marknadsföring i svenska dagstidningar 

endast utifrån tre tidningar. Tidningarna är däremot valda på grund av dess breda och stora 

målgrupp vilket bör ha gjort dem till en attraktiv annonsplats för bankerna. Det är alltså 

sannolikt att anta att de annonserna som publicerats i dessa tidningar speglar budskapet och 

karaktären i vad bankerna ville marknadsföra och också troligtvis gjorde i andra tidningar. I 

och med att studien är kvalitativ med begränsat antal observationer var det även viktigt att 

materialet var så heltäckande som möjligt och sannolikheten för detta ansågs vara större om 

tidningarna var väl etablerade. De valda tidningarna skiljer sig lite åt gällande deras 

geografiska spridning med GP som främst ges ut i Göteborgsområdet och SvD i Stockholm. 

Slutsatsen har dock dragits att hushållens ekonomiska situation och behov var relativt 

likartade över landet. Annonsernas karaktärsdrag bör därför inte skilja sig åt på grund av 

geografi så att det påverkat undersökningens resultat. Om en skillnad trots allt skulle finnas är 

det däremot positivt att inte endast samla annonser från en region. Tidningarnas politiska 

beteckning, oberoende, oberoende liberal respektive obunden moderat, anses inte ha påverkat 

undersökningen då en förändring i retorik bör ha skett oberoende av målgruppens förväntade 

politiska värderingar. Vilket ekonomiskt välstånd tidningarnas läsare väntas ha skulle kunna 

påverka vilken typ av marknadsföring bankerna väjer att publicera, men det har antagits att 

tidningarnas stora och breda målgrupp har jämnat ut dessa möjliga tendenser. Orden 

”oberoende” och ”obunden” bör även uppmärksammas samt att denna beteckning syftar till 

tidningarnas ledarsidor och bör därför inte påverka tidningens resterande innehåll i så stor 

utsträckning.  
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1.4 Forskningsläge  

Den finansiella krisen på 1990-talet är ett välbehandlat ämne främst i koppling till politik och 

ekonomi samt orsak och hantering av denna. Likaså är novemberrevolutionen, vilken föregick 

den nämnda krisen, utgångspunkt för mycket forskning om vad dess syfte var och hur den 

påverkade olika marknader och konsumtion exempelvis. Att perioden är så väl behandlad i 

tidigare forskning ger ett brett stöd åt den bakgrund och kontext som denna uppsats bygger 

vidare på.   

  

Utmärkande för 80-talet är kreditexpansion, 90-talskrisen har därför varit föremål för flera 

studier kopplade till hur avreglering av kreditmarknaden kan påverka konsumtion då det 

möjliggör ett beteende där man lånar för att konsumera. En artikel på detta ämnet är “Does 

Financial Deregulation Cause a Consumption Boom?” skriven av Jonas Agell och Lennart 

Berg där de utreder hur avregleringen påverkade den privata konsumtionen. Artikeln är inte 

bara ett exempel på att hushållens belåning och konsumtion är ett välbehandlat ämne, en av 

deras slutsatser är betydande för denna undersökning. De kommer nämligen fram till att det 

var flera faktorer som spelade roll för den ökade konsumtionen och det minskade privata 

sparandet, såsom en minskad real per capita löneinkomst till följd av recessionen exempelvis.4   

 

1996 publicerades rapporten “Novemberrevolutionen - Om rationalitet och makt i beslutet att 

avreglera kreditmarknaden 1985” till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) 

författad av Torsten Svensson. I rapporten ämnar Svensson besvara frågor kring vilka aktörer 

som låg bakom beslutet, samt vilka argument dessa hade och huruvida besluten var rationella. 

Han studerar inte novemberrevolutionen som en händelse knuten till ett beslut eller ett år utan 

snarare som en förändring som skedde över en period och som bestod av flera delbeslut. 

Exempelvis infördes en räntetrappa som innebar att räntesatsen ökade i takt med storleken på 

lånet samt skärpta kassakrav, kravet på betalningsreserv ökade med 2 procentenheter från 1% 

till 3%. Däremot menar Svensson att det främsta av dessa delbeslut är att utlåningstaket för 

banker, bostadsinstitut och finansbolag slopades, han anser att detta var starkt bidragande till 

den överhettade ekonomin som följde. Svensson menar även att det regleringssystem som 

byggdes upp bidrog till en nära koppling mellan riksbanken och affärsbankerna bland annat, 

 
4 Agell, J. - Berg, L., ”Does Financial Deregulation Cause a Consumption Boom?”, The Scandinavian Journal of 

Economics, Vol.98, Nr.4, 1996, s. 580f. 
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staten hade alltså ett stort inflytande på bankerna under denna period.5 Detta styrker 

kopplingen mellan studerandet av bankernas agerande i koppling till novemberrevolutionen då 

det tycks ha haft en stark politisk anknytning.  

 

I en utredning av hushållssparandet utförd på uppdrag av regeringen och Finansdepartementet 

1992 utreds hushållens sparande under 1980-talet. Hushållens sparande var och är viktig för 

samhällsekonomin men till följd av kreditavregleringarna vid mitten av 80-talet föll dess 

sparkvot kraftigt. En spardelegation tillsattes med syfte att öka denna kvot samt informera om 

allemanssparandet, en finansiell sparform. Även konkreta åtgärder vidtogs för att stimulera 

det finansiella sparandet som exempelvis en förändring i skattesystemet som innebar att 

avkastningen på denna sparform ökade.6 

  

Bankernas marknadsföring i tidningar är föremål för en studie utförd av Claes Ohlsson i 

vilken han presenterar en förändring av denna under 1900-talet. Bland annat kommer han 

fram till att annonsernas text har förändrats efter 1920 på så vis att den övertygande retoriken i 

annonserna har ökat under perioden. Vidare har även presentationen av tjänster blivit tydligare 

kopplat till en särskild form av tjänst eller ett visst ändamål, till exempel en viss typ av 

sparform eller sparande för att köpa hus.7 Detta menar han är ett tecken på att målgruppen 

blev tydligare och i vissa fall även direkt uttalad i annonsen.8 Betydelsen av denna typ av 

marknadsföring är något som ytterligare förtydligas av James H. Donnelly och E. Laird 

Landon som även de lyfter fram förändring av marknadsföringens karaktär. De menar att 

marknadsföring blir av allt större betydelse för bankerna och deras verksamhet. Från att 

marknadsföring sköttes externt menar de att det integreras mer och mer i verksamheten vilket 

är nödvändigt för att behålla konkurrenskraft på marknaden.9 De ser även en utveckling i 

betydelsen av kundrelationer vilken de förutspår kommer att fortsätta in på 1980-talet och 

vidare där fokuset ligger på att bygga relationer på lojalitet.10  

  

 
5 Svensson, T.,”Novemberrevolutionen: om rationalitet och makt i beslutet att avreglera kreditmarknaden 1985”, 

rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Departementsserien 1996:37, 1996, 19f. 

6 SOU 1992:97, s. 9ff. 

7 Ohlsson, a.a., s. 185f. 

8 Ibid., s. 192. 

9 Donnelly, J. - Landon, E. Laird, ”Marketing’s Emergence in the New Banking Environment”, International 

Journal of Bank Marketing, Vol 1, Nr.1, 1983, s. 4f. 

10 Ibid., s. 10f. 
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Det var inte bara bankernas direkta verksamhet som förändrades, även deras marknadsföring 

har under århundradet förändrat syfte och omfattning. Två generella tendenser finns, de har 

från 1930 minskat i antal samtidigt som de från 1920 har förändrats retoriskt till att bli mer 

explicit argumenterande med större inslag av säljargument kopplat till en viss sparform 

exempelvis. Detta på bekostnad av den mer presenterande formen av annonsering vars syfte 

främst var att presentera tjänster och produkter.11 Trots att annonsering ofta utger sig för att ha 

en välvillig inställning till kunden kan den också användas som manipulation i avsändarens 

eget intresse. Marknadsföring kan alltså förstås som ett sätt för bankerna att nå ut till 

allmänheten och styra deras agerande i önskad riktning. Under 80-talet är det möjligt att 

kunden, hushållen, och banken hade motstridiga intressen vilket gör det till en intressant 

period för denna undersökning.   

1.5 Teori  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt ligger främst i betydelsen av marknadsföringen för 

bankerna. Det finns olika sätt för en bank att marknadsföra sig, tidningsannonser är inte det 

enda, exempelvis är intern information direkt till kunden och ett rådgivningsmöte med en 

banktjänsteman exempel på reklam.12 Insynen i den typen av annonsering är dock inte lika 

stor och öppen för tolkning som den för tidningsannonsering. Trots en generell konkurrens 

mellan bankerna så är de lika i hur de använder marknadsföring i tidningar. 

Marknadsföringens förändrade karaktär är i stort sett gemensam för bankerna och skillnaderna 

ligger istället i budskapen och hur de förhåller sig till kunden.13 Detta möjliggör en analys då 

annonsering som marknadsföring i stort sett används på samma sätt och i samma utsträckning 

bland de studerade bankerna samtidigt som skillnader i budskap fortfarande är urskiljbara.  

  

I en artikel om medielandskapet i Sverige på 80-talet publicerad 1987 presenteras en bild av 

bland annat tidningsmarknaden under decenniet. Författarna Ulla Johnsson-Smaragdi och 

Keith Roe menar att det var få länder i världen som hade en så stor daglig konsumtion av 

dagstidningar som Sverige hade. I genomsnitt nådde dagstidningar en vanlig veckodag ut till 

ungefär 80% av befolkningen i åldrarna 15 till 70.14 Detta motiverar fokuset på bankernas 

 
11 Ohlsson, a.a., s. 185. 

12 Ibid., s. 195. 

13 Ibid., s. 197. 

14 Johnsson-Smaragdi, U. - Roe, K., ”The Swedish `Mediascape’ in the 1980s”, European Journal of 

Communication, Vol 2, Nr.3, 1987, s. 359. 
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annonser i just detta mediet då dess innehåll nådde ut till stor del av allmänheten och var 

därmed viktiga för bankernas verksamhet.  

  

Uppsatsen bygger på att de förändrade ekonomiska förhållandena som avregleringen 

medförde hade inverkan på bankernas annonsering. En förutsättning för detta är en 

övertygelse om att människor är receptiva för marknadsföring. Teorin över detta presenteras i 

en artikel av Umit G. Gurun, Gregor Matvos och Amit Seru som trots att undersökningen 

gäller annonsering för lån ger bevis på att övertygande och lockande marknadsföring har 

effekt oavsett hur bra villkoren egentligen är.15 Detta talar för att bankernas behov är synliga i 

deras annonser.  

 

I boken ”Principles of Marketing” skriven av Gary Armstrong och Philip Kotler beskrivs de 

bakomliggande idéerna för marknadsföring. De menar att företag inte bara använder 

marknadsföring för att berätta vad man erbjuder och sedan sälja, det innebär ofta mycket mer; 

det handlar om att identifiera kundens behov för att sedan tillfredsställa dem och därigenom 

bygga kundrelationer.16 En förutsättning för detta är att en målgrupp identifieras. Just för 

banker kan målgruppen vara samma för flera och därmed har de samma behov att möta, detta 

förstärker marknadens konkurrens. För att positionera sig på marknaden och för att konkurrera 

mot företag med samma målgrupp krävs en differentiering som övertygar kunden om varför 

man ska välja just det alternativet framför ett annat.17 Marknadsföring är alltså ett viktigt 

medel både för att bygga kundrelationer men också för att positionera sig på marknaden och 

möta dess konkurrens. 

 

Uppsatsen utgår ifrån att marknadsföring i form av tidningsannonser används av banker för att 

etablera lojala relationer med kunder och för att presentera och sälja in tjänster. Att ge kunden 

vad denne vill ha kan ibland vara motstridigt mot vad banken vill ha eller behöver. Detta kan 

försvåra analysen av annonserna vilket gör kontexten användbar då den möjliggör 

välgrundade slutsatser om båda aktörernas behov och därmed blir materialet lättare att tolka 

och förstå. En viktig del i detta är en förståelse för bankmarknadens utveckling i anslutning till 

perioden. En svag konkurrens mellan de olika kreditinstituten motiverade en gemensam 

 
15 Gurun, U. G. - Matvos, G. - Seru, A., ”Advertising Expensive Mortgages”, The Journal of Finance, Vol 71, 

Nr.5, 2016, s. 2372f. 

16 Armstrong, G. - Kotler, P., Principles of Marketing, s. 29. 

17 Ibid., s. 32f. 
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lagstiftning och avskaffandet av riksbanksregleringen.18 80-talet präglades istället av 

konkurrens mellan bankerna gällande marknadsandelar och kundkrets samt optimism inför 

värdestegring. Bankernas inlåningsstruktur förändrades, till exempel föreningsbankerna som 

tidigare fokuserat på jordbruksverksamheten fick under 80-talet en mer differentierad 

målgrupp som nu även omfattade privatpersoner och företag. Detta bidrog ytterligare till den 

ökande konkurrensen där ökad inlåning även påverkade konkurrenskraften på 

utlåningsmarknaden. Ett verktyg bankerna använde för att öka sin kundbas och inlåning var 

marknadsföring mot hushållen.19 Hushållens låga sparandekvot och ökande skuldsättning, 

samt det politiska målet att öka hushållens sparande i finansiella tillgångar är även det en del i 

kontexten som has i åtanke vid analys av bankernas marknadsföring.20  

  

Utifrån forskningsläget och de teoretiska utgångspunkterna arbetas uppsatsen med en hypotes 

om att bankernas annonsering i dagstidningarna ändrar karaktär under årtiondet till att bli mer 

argumenterande och säljande från att ha varit mer informativa. Avregleringen av 

kreditmarknaden borde ha betytt ökad marknadsföring av sparande, lån och investeringar.  

2. Bakgrund  

2.1 Sveriges ekonomi och bankmarknad 1950-1979 

För att placera undersökningens period, 80-talet, i en historisk kontext behöver man backa 

bakåt i tiden något till den så kallade efterkrigstiden. Perioden efter andra världskriget fram 

till 1970-talet kallas för ekonomins guldålder på grund av stark tillväxt och avsaknad av större 

kris. Att den nämnda perioden saknade omfattande kriser och främst bankkriser kan bland 

annat ha berott på att perioden var präglad av reglering av kreditmarknaden.21 Oavsett om 

regleringen kan ses som en orsak till den ekonomiska stabiliteten så var den statliga inverkan 

på finansmarknaden stark under perioden. Exempelvis ökade det statliga ägandet och 

riksbanken agerade på marknaden genom köp och sälj av obligationer.22 

 

Bankverksamheten var sedan världskrigen i en omvandlingsfas, i början av perioden fanns tre 

distinkta typer av banker: jordbrukskassorna, sparbankerna och affärsbankerna. Dessa kom att 

 
18 Larsson, M., Staten och kapitalet: det svenska finansiella systemet under 1900-talet, s. 147f. 

19 Larsson, M. - Sjögren, H., Vägen till och från bankkrisen: Svenska banksystemets förändring 1969-94, s. 59f. 

20 SOU 1992:97, s. 121. 

21 Larsson, a.a., s. 150.  

22 Ibid., s. 139.  
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homogeniseras allt mer för att sedan till följd av ökad konkurrens och främst 1968 års 

regleringar bli likvärdiga alternativ. Trots att bankerna började likna varandra allt mer i sin 

verksamhet fanns där fortfarande skillnader i strukturen, som till exempel att affärsbankerna 

till skillnad från sparbankerna och föreningsbankerna hade en mindre andel hushållsinlåning i 

förhållande till företagsinlåning.23 Perioden präglades som sagt av ett allt större statligt 

inflytande på marknaden. Att riksbankens inflytande ökade ledde till en begränsad konkurrens 

mellan kreditinstituten i och med att den i lägre grad styrdes med ekonomiska medel. De olika 

typerna av banker började alltså likna varandra mer och mer i sina verksamheter samtidigt 

som konkurrensen försvagades.24 Detta var däremot inte önskvärt utan där fanns en 

uppfattning om att konkurrens krävs för att förbättra bankverksamheten. Ett steg i den 

riktningen ansågs vara att likställa reglering och lagstiftning för instituten. Mer exakt innebar 

det en avreglering av kreditmarknaden och därigenom fri inlåning vilket skedde genom bland 

annat slopandet av begränsningar för inlåning och maximiinsättningar.25 Avregleringen 
påbörjades alltså redan på 60-talet men trots lagändringar förblev marknaden relativt stabil 

fram till 80-talets avskaffande av riksbanksregleringen. Det var först då som effekterna av 

förändringarna i banklagstiftningen 1968 blev märkbara.26 

  

1970-talet föranleddes av en överhettad ekonomi till följd av ett minskat penningvärde och en 

vilja att styra konjunktursvängningarna. Åtstramningsåtgärder togs till med positiv effekt för 

att sedan följas av en expansiv politik och en tilltagande högkonjunktur.27 Under 70-talets 

inledande år bröts Bretton-Woods systemet upp vilket hade inneburit en stabilitet i 

internationella transaktioner med fasta växelkurser mot den amerikanska dollarn. Detta i 

kombination med oljekrisen 1973 och den efterföljande oljekrisen 1979 bidrog till att 

högkonjunkturen övergick i en kraftig lågkonjunktur. Kombinationen av inflation och 

lågkonjunktur har fått namnet “stagflation” och är något som kännetecknar 1970-talet.28 

Lågkonjunktur, arbetslöshet och framförallt inflationen ökade efterfrågan på långsiktigt 

livförsäkringssparande och kreditåtstramningarna bidrog till ökad efterfrågan på krediter och 

avreglering av utlåning.29  

 

 
23 Larsson - Sjögren, a.a., s. 59. 

24 Larsson, a.a., s. 146f. 

25 Ibid., s. 157. 

26 Ibid., s. 159f. 

27 Ibid., s. 146. 

28 Krugman, P., Krisen: Orsaker, verkan, åtgärder, s. 18. 

29 Larsson, a.a., s. 151f. 
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2.2 Omreglering, avreglering och dess effekter 

1980-talet inleddes alltså med en ökad konkurrens på marknaden som höll i sig genom 

årtiondet med inverkan på både in- och utlåning.30 Även optimismen och framtidstron var hög 

under perioden, delvis till följd av inflationen och de stigande priserna därav, vilket påverkade 

tron på ökad värdeutveckling som i sin tur ledde till en större och mer riskfylld utlåning.31 80-

talet är alltså en kontrast mot föregående period av svag konkurrens och en homogen 

bankmarknad. Fokuset på utlåningsmarknaden ökade, främst med fokus på näringslivet, redan 

i början av 80-talet men kreditexpansionen som påverkade hela sektorn skedde inte förrän i 

mitten av årtiondet.32  

 

Trots att avregleringen på 1980-talet ofta kopplas ihop med novemberrevolutionen 1985 så 

bör den förstås som en samling av beslut tagna under en längre period.33 Dels ersattes tidigare 

ränteregleringar av rekommendationer 1983 och bankerna rekommenderades att hålla en ränta 

som max översteg diskontot med 4%, vidare påverkades bankerna av ett infört kassakrav på 

1%.34  Detta illustrerar hur perioden inte enbart bestod av avreglerande beslut trots att de flesta 

till slut ändå ersattes av avregleringar. 

 

Under 1985 skedde den stora avregleringen vilken kan delas upp i två beslut. Det första 

beslutet föranleddes av tvivel internt hos Riksbanken riktat mot räntereglering och 

utlåningstak och den 13 maj avskaffades ränteregleringen och utlåningstaket sänktes från 4% 

till 2%. I november samma år togs de slutliga besluten mot avreglering vilket är vad som kom 

att kallas novemberrevolutionen. Beslutet innebar att det nämnda utlåningstaket för banker, 

finansbolag och bostadsinstitut helt avskaffades. Vidare ersattes den fasta straffräntan med en 

räntetrappa och kassakraven höjdes från 1% till 3%.35 Räntetrappan innebar att kostnaden för 

upplåningen varierade beroende på lånets storlek, det blev alltså billigare om man lånade lite. 

Detta var ett exempel på hur riksbanken möjliggjorde reglering via marknaden snarare än via 

regleringspolitik.36  

 

 
30 Larsson, a.a., s. 211. 

31 Ibid., s. 214. 

32 Ibid., s. 211f. 

33 Svensson, a.a., s. 37. 

34 Ibid., s. 49. 

35 Ibid., s. 67ff. 

36 Larsson - Sjögren, a.a., s. 48. 
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Effekten av avregleringarna var i viss mån olika beroende på banktyp, vilket främst blev 

synligt i strukturen av dess utlåning. Affärsbankerna, som redan innan haft ett större fokus på 

näringslivet, blev effekten främst att den typen av utlåning ökade. Spar- och 

föreningsbankerna erfor samma mönster men med en annan bakgrund skedde detta på 

bekostnad av utlåningen till hushållen. Sparbankernas utlåning till industrin illustrerar detta 

med att i början av decenniet ha en andel av 5,7% för att 1990 ligga på en andel av 19,7%.37 

 

Under 80-talet var det inte bara bankernas situation som förändrades, även hushållen var en 

sektor som påverkades av 80-talets förändringar på kapitalmarknaden. I årtiondets inledande 

skede gav hushållens ekonomi ett stabilt intryck, däremot ökade skuldsättningen för att i och 

med avregleringarna öka kraftigt. En ökad skuldsättning innebar däremot inte minskad 

konsumtion, tvärtom ökade även denna. Lån är också kapital och en möjlighet att belåna 

tillgångar såsom hus frigjorde kapital som kunde användas för att öka konsumtionen. 

Hushållen levde däremot allt mer över sina tillgångar vilket illustreras med att de sparande till 

en andel av -2,5% av de disponibla inkomsterna år 1987 jämfört med 70-talets andel som låg 

på cirka 4%.38 Hushållens ekonomi var inte bara avhängigt regleringarna utan även den 

allmänna ekonomiska situation landet befann sig i under perioden. Devalveringar, inflation 

och låga löner påverkade också hushållen genom en lägre andel sparande och ökad 

skuldsättning. På samma sätt som deras ekonomi påverkades negativt av ekonomiska 

svängningar skedde en viss förändring vid årtiondets mitt. När konjunkturen åter vände uppåt 

tillsammans med en ökande sysselsättning och en mindre reglerad långivning förbättrades 

hushållens situation igen. Friare långivning gav dock en dubbelbottnad effekt för hushållens 

ekonomi. Samtidigt som det underlättade den generella skuldsättningen så öppnade det för 

nya skulder för konsumtion och kapitalplaceringar. En statlig utredning publicerad 1988 

presenterar att hushållen från år 1985 ökade skuldsättningen hos kreditinstitut med 200-250 

Mdr/kr och hänvisar denna expansion till kreditmarknadens avreglering.39  

 

Hushållens situation påverkades inte bara som en bieffekt av kringliggande omständigheter 

och förändringar, det riktades även direkt fokus på denna sektor; Hushållen och dess sparande 

var under denna period ett område för politik där man ville öka detta. Bland annat var ett mål 

 
37 Larsson, a.a., s. 211f. 

38 SOU 1988:55, s. 25f. 

39 Ibid., s. 28ff. 
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att sparandet i finansiella tillgångar skulle öka.40 Olika sparstimulanser vidtogs för att lyckas 

med detta, exempelvis var skatten lägre för avkastningen på allemanssparande än vad den var 

för banksparande. Effekten blev att det gav högre avkastning att spara genom den typen av 

investeringar.41 Detta i kombination med en sjunkande inflation kan ha varit orsaken till att 

det reala sparandet minskade under 80-talet samtidigt som det finansiella sparandet ökade.42 

Med finansiellt sparande menas att pengarna placeras utan att ha en tillgång som fysiskt 

motsvarar värdet.43   

 

Under 1980-talet ökade alltså betydelsen och användningen av värdepapper, både för 

hushållen och för bankerna, vilket gjorde det möjligt för bankerna att kringgå regleringarna 

vilket underminerade dess effekt och riksbankens makt. Till exempel kunde handel med dessa 

hjälpa till att uppnå höjda likviditetskvoter. Även internationella tendenser hade inverkan på 

det svenska regleringssystemet. När de internationella finansiella marknaderna öppnades upp 

gjorde Sverige likaså för att möjliggöra fortsatt internationalisering. Internationella tendenser 

och finansiella instrument var alltså de främsta motiven bakom 80-talets avregleringar.44  

 

På andra sidan av 80-talet finns ytterligare en kris, 1990-talets finansiella kris. Krisen 

drabbade flera sektorer såsom bank- och fastighetssektorn men den har sitt ursprung i 

finansbolagen. Kopplingen mellan finansbolag och bankerna blev starkare under och efter 

1980-talet då konkurrensen mellan bolagen ökade vilket i sin tur ökade behovet av lånat 

kapital. Detta utsatte bankerna för ökat risktagande, inte minst vid den ökade spekulationen på 

fastigheter som ägde rum under 80-talet. När dessa finans- och förvaltningsbolag sedan gick i 

konkurs drabbades de involverade bankerna kraftigt på grund av stora utlånade summor som 

inte betalades tillbaka.45 Sammanfattningsvis kan man säga att krisen hade sin början under 

80-talet med spekulation på fastighetsmarknaden vilket ledde till stigande priser. En 

spekulation av detta slag kulminerar dock tillslut när marknaden tappar förtroendet för de 

stigande värdena. Detta skedde även på 1990-talet och priserna föll kraftigt igen och medförde 

stora kreditförluster för finansbolag men även för bankerna som var involverade i dess 

finansiering. Alla banker hade inte utsatts för risk i samma utsträckning och hotade inte

 
40 SOU 1992:97, s. 121. 

41 Ibid., s. 125. 

42 Ibid., s.65. 

43 Ibid., s.14. 

44 Larsson, a.a., s. 205f. 

45 Larsson, - Sjögren, a.a., s. 133ff. 



 16 

 heller det finansiella systemets stabilitet på samma sätt vilket motiverade olika typer av stöd 

från staten. Exempel på stöd från staten var kapitaltillskott och ökat ägande men där inrättades 

även en statlig myndighet vid namn Bankstödsnämnden med syfte att begränsa de statliga 

kostnaderna.46  

3. Undersökning  

Nedan följer resultatet och en kort analys av den utförda undersökningen av Handelsbanken 

och S-E-Bankens annonsering i DN, GP och SvD. 

3.1 Annonsernas budskap  

Annonsernas primära budskap har förändrats något från inledningen till slutet av årtiondet, 

vilket figur 1 visar. Av figuren framgår att annonsernas budskap 1981 var en blandning av att 

uppmuntra sparande, investeringar, låntagande och även generell info. Detta i kontrast mot 

1988-89 där annonserna i materialet endast uppvisar marknadsföring av sparande och 

investeringar. Det förekom alltså inga annonser för låntagande år 1988-89. 

Figur 1. Fördelning av annonsbudskap för Handelsbanken och S-E-Banken, 1981 och 1988-89. 

 

Källa: Annonser hämtade ur DN 27/1-81, 24/4-81, 27/8-81, 22/10-81, 28/2-88, 5/9-88, 11/1-89, 15/1-89, GP 29/1-81, 15/5-

81, 5/6-81, 9/12-81, 27/2-88, 5/9-88, 11/1-89, 6/12-89, SvD 28/1-81, 22/10-81, 27/2-88 och 5/9-88. Figuren baseras på egen 

bearbetning av dessa, se bilaga 1 och 2. Material hämtat från Kungliga bibliotekets arkiv.  

Att marknadsföringen var mer diversifierad i början av årtiondet kan bero på den höga 

konkurrensen som påbörjats mellan kreditinstituten. I inledningen av en sådan fas är det extra 

viktigt att ta marknadsandelar och tilltala en stor kundkrets med olika behov. Annonser med 

 
46 Larsson, - Sjögren, a.a., s. 139ff. 
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enbart generellt informerande syfte förekommer troligtvis här av samma anledning, att sprida 

uppmärksamhet till kunder utanför den egna kretsen. Att materialet för slutet av årtiondet 

enbart innehåller marknadsföring av sparande och investeringar och ofta dessa i kombination 

med varandra har även det koppling till avregleringen. Förändringen speglar hur fokuset från 

början av 80-talet skiftat till att uppmuntra hushållen till att spara i finansiella tillgångar. Den 

mer informerande marknadsföringen finns inte med för materialet över de senare åren vilket 

är ett tecken på annonsernas mer specifika marknadsföring av en viss tjänst. Att inga annonser 

för låntagande förekom år 1988-89 kan tänkas vara motsägande i och med att 

kreditavregleringen gjorde det lättare att ta lån, vilket även syns på hur hushållens 

skuldsättning ökade till följd av avregleringen. Förklaringen till varför detta inte syns i 

marknadsföringen som istället uppmuntrar sparande kan ligga i var dessa lånade pengar 

hamnade. I utredningen av hushållens skuldsättning presenteras att en stor del av de lånade 

krediterna placerades i finansiella tillgångar såsom värdepapper och fastigheter.47 Med hjälp 

av marknadsföring av sparande och investeringar kunde bankerna utlova avkastning som var 

eftersträvansvärt för skuldsatta hushåll. I och med att kreditavregleringarna gjort det lättare att 

ta lån skulle detta kunna ses som en indirekt marknadsföring av låntagande. 

3.2 Annonsernas karaktär  

3.2.1 Marknadsföringen 1981  

I tabell 1 finns undersökningsmaterialet för år 1981 sammanställt med bland annat delkoder 

och slutkoder vilka ger information om innehåll och de retoriska grepp som uppmärksammats.  

 
47 SOU 1988:55, s. 35f.  

År Bank Tidning Datum KARAKTÄR delkod/er 

KARAKTÄR 

slutkod 

1981 S-E-Banken 

Dagens 

Nyheter 27/1 

Halv sida, fetstil rubrik, 

lockande text - chans till vinst Locka 

1981 S-E-Banken 

Dagens 

Nyheter 27/8 

Spalt, liten bild, Låna för att 

bygga om, ej mer info Locka svagt 

1981 S-E-Banken 

Svenska 

Dagbladet 28/1 

Halv sida, lockande text - 

chans till vinst Locka 

1981 S-E-Banken 

Svenska 

Dagbladet 22/10 

Hel sida, fetstil rubrik, bild, 

anspelar på frihet; trygghet; 

lugn  Locka 

1981 S-E-Banken 

Göteborgs-

Posten 29/1 

Spalt, fetstil rubrik, bild, få 

tillbaka på skatten Locka svagt 

1981 S-E-Banken 

Göteborgs-

Posten 5/6 

Spalt, fetstil och lockande titel 

"från noll till egen lägenhet på 

tre år", bild Locka svagt 
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Tabell 1. Delkoder och slutkoder för annonsernas karaktär, år 1981. 

Källa: Egen bearbetning av annonser hämtade ur DN 27/1, 24/4, 27/8, 22/10, GP 29/1, 15/5, 5/6, 9/12, SvD 28/1 och 22/10 

år 1981. Material hämtat från Kungliga bibliotekets arkiv.  

Från tabell 1 går att utläsa att för 1981 är koden “locka svagt” för annonsernas karaktär 

vanligast. Materialet för dem består av små annonser, inte bredare än en spalt och inte heller 

höga. Att de är små gör utrymmet för lockande retorik litet och inte heller fångas 

uppmärksamhet genom annonsens storlek. Anledningen till att de kodats som lockande, om än 

svagt, beror på förekommandet av några retoriska grepp som till exempel rubriken i fetstil, en 

liten bild samt text som kan uppfattas som lockande, exempelvis möjlighet att få lån, få 

tillbaka på skatten eller bättre ränta. Exempel 1 visar en annons av denna karaktär som trots 

att den är liten har lockande inslag som en liten bild, rubrik i fetstil och en lockande text som 

utlovar möjligheter till en lägenhet om tre år. Det är även ett säljande inslag att sparande 

beskrivs som ett alternativ till att låna, en möjlighet att inte bara få pengar utan även en egen 

bostad. Detta efter att förståelse visats för att det är dyrt med bostäder och svårt att få lån, 

speciellt för unga människor. Detta kan bortsett från att öka incitamenten till sparande, öka 

förtroendet för banken vilket är gynnsamt på en marknad med hård konkurrens.   

1981 Handelsbanken 

Dagens 

Nyheter 24/4 

Spalt liten, erbjuder de 

"bästa" villkoren Info 

1981 Handelsbanken 

Dagens 

Nyheter 22/10 Spalt liten, mönster, lite info Info 

1981 Handelsbanken 

Svenska 

Dagbladet . . . . . . 

1981 Handelsbanken 

Svenska 

Dagbladet . . . . . . 

1981 Handelsbanken 

Göteborgs-

Posten 15/5 

Spalt liten, lite info - 

öppettider Info 

1981 Handelsbanken 

Göteborgs-

Posten 9/12 

Fetstil, spalt liten, lite info, 

fördelaktiga villkor: "bättre 

ränta"ex. Locka svagt 
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Exempel 1. Annons från Skandinaviska Enskilda Banken.  

Källa: GP 5/6 1981. 

Det förekommer även nästan lika ofta annonser som kodats “locka”. Det finns däremot grader 

av detta vilket är oundvikligt i en kvalitativ analys som denna. Trots att de inte är lika 

lockande som annonserna för de senare åren så har de en mer retoriskt övertygande karaktär 

än de ovan nämnda annonserna. Framförallt är det storleken som påverkar detta och dessa 

annonser upptar mellan en halv- och en hel sida vilket ökar utrymmet för säljande retorik och 

dylikt. Exempel 2 är en annons som har kodats som “locka”, den upptar drygt en halv sida och 

rubriken är mycket stor i förhållande till resterande text vilket ger annonsen ett luftigt intryck 

som på en tidningssida som i övrigt består av mycket och tät komponerad text gör att 

uppmärksamheten dras till annonsen. Inte nog med att rubriken är stor, den har även ett 

intressant innehåll, speciellt för en målgrupp som vill tjäna pengar. Detta gör att trots att 

annonsen saknar det visuella inslaget anses den ha retoriska grepp som väger upp avsaknaden 

av en bild. Även informationstexten anses vara lockande då den utlovar “[...]snabb och säker 

värdestegring” och en stor chans till vinst. Ytterligare något som anses vara tilltalande för 

läsaren är att sparformen innebär avdrag på skatten till 30% av det sparade beloppet efter ett 

år. Detta ger en ny dimension till det positiva med sparande, en sparandeform som känns som 

en förmån på ett annat område. Upplägget av texten anses även den vara väl genomtänkt för 

att vara säljande, den presenterar informationen som skulle kunna uppfattas som negativ följt 
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av något som är positivt. Till exempel att sparandet är bindande i fem år följs av 

informationen att kunden efter dessa fem år får tillgodoräkna sig hela värdestegringen på 

fondandelarna skattefritt. Vidare nämns att sparformen är riskfylld, men detta följs av det 

positiva och hoppingivande att det endast krävs någon procents börsuppgång för att kapitalet 

ska fördubblas under perioden, dessutom går det fort att anmäla sig. En sparandeform som 

bygger på tilltro till värdestegring och börsuppgång var lämpligt för denna tid som präglades 

av optimism hos såväl banker som hushåll.  

Exempel 2. Annons från Skandinaviska Enskilda Banken. 

Källa: DN 27/1 1981. 

Detta år förekom även annonser vars primära syfte tycks vara att sprida information om 

bankens existens och tjänster. Dessa har kodats som “info” och exempel 3 visar en sådan 

annons.  
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Exempel 3. Annons från Handelsbanken. 

Källa: DN 22/10 1981. 

Annonsen är liten, endast en spaltbredd bred och inte hög. Texten i annonsen presenterar bara 

information om vilken bank som är avsändare, vilken tjänst de erbjuder, var de finns och när 

de har öppet. Vad som får annonsen att stå ut är en mönstrad bakgrund som däremot inte är 

tillräcklig för att annonsen ska kodas som lockande.   

3.2.2 Marknadsföringen 1988-89  

Tabell 2 presenterar samma typ av information av materialet som tabellen ovan fast för åren 

1988-89.  

Tabell 2. Delkoder och slutkoder för annonsernas karaktär, år 1988 och 89. 

År Bank Tidning Datum KARAKTÄR delkod/er 

KARAKTÄR 

slutkod 

1988 S-E-Banken 

Dagens 

Nyheter 28/2 

Hel sida, bilder, stor lockande 

text: 99% av aktiemarknaden 

kan nås Locka 

1988 S-E-Banken 

Dagens 

Nyheter 5/9 

Spalt, informationen är 

tilltalande men inget retoriskt 

eller grafiskt Info 

1988 S-E-Banken 

Svenska 

Dagbladet 27/2 

Hel sida, bilder, stor lockande 

text: 99% av aktiemarknaden 

kan nås Locka 

1988 S-E-Banken 

Svenska 

Dagbladet 5/9 

Spalt, informationen är 

tilltalande men inget retoriskt 

eller grafiskt Info 

1988 S-E-Banken 

Göteborgs-

Posten 27/2 

Hel sida, bilder, stor lockande 

text: 99% av aktiemarknaden 

kan nås,  Locka 

1988 S-E-Banken 

Göteborgs-

Posten 5/9 

Spalt, informationen är 

tilltalande men inget retoriskt 

eller grafiskt Info 

1989 Handelsbanken 

Dagens 

Nyheter 11/1 

Hel sida, bild, fetstil rubrik, 

lockande image: spara som ett 

proffs, värdeutveckling Locka 
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1989 Handelsbanken 

Dagens 

Nyheter 15/1 

Hel sida, bild, fetstil rubrik, 

behöver inte vara expert för att 

lyckas, tryggare, vinst Locka 

1989 Handelsbanken 

Svenska 

Dagbladet 10/1 

Hel sida, bild, fetstil rubrik, 

behöver inte vara expert för att 

lyckas, tryggare, vinst Locka 

1989 Handelsbanken 

Svenska 

Dagbladet 14/11 

Hel sida, bild, fetstil rubrik, 

varje sparad hundralapp ger 

köpoäng, på sikt bäst 

avkastning, redogör för tidigare 

värdeökning Locka 

1989 Handelsbanken 

Göteborgs-

Posten 11/1 

Hel sida, bild, fetstil rubrik, 

lockande image: spara som ett 

proffs, värdeutveckling Locka 

1989 Handelsbanken 

Göteborgs-

Posten 6/12 

Spalt, bild, 

"Julklappsproblem?" som 

rubrk, god riskspridning - 

valutamässigt(utländsk), 

långsiktigt och skydd mot 

inflation Locka svagt 
Källa: Egen bearbetning av annonser hämtade ur DN 28/2-88, 5/9-88, 11/1-89, 15/1-89, GP 27/2-88, 5/9-88, 11/1-89, 6/12-

89, SvD 27/2-88 och 5/9-88. Material hämtat från Kungliga bibliotekets arkiv. 

Annonserna från denna delen av årtiondet visar övervägande en karaktär som kodats “locka”, 

detta framgår av tabell 2. Främsta orsaken till detta är storleken som är en hel sida för alla, 

samt förekomsten av bilder eller illustrationer i samtliga observerade annonser. Vidare är 

rubrikerna stora och i fetstil med en lockande brödtext. Retoriken i dessa annonser är tydligare 

jämfört med de från 1981 då de anspelar tydligare på image, trygghet och vinst. Exempel 4.1 

och 4.2 visar på en annons som har de nämnda karaktärsdragen med just den egenskapen att 

den anspelar på en tilltalande image och trygghet. Den presenterar för läsaren en möjlighet att 

kunna “spara som ett proffs” samt att man inte behöver anstränga sig. Detta ställer läsaren 

nära bankmannen, proffset, och visar att det inte är så svårt som man kan tro. På samma tema 

presenteras även att de frågor som bankmannen skulle ställa sig själv är desamma som kunden 

skulle få. Det är även ett pedagogiskt grepp att presentera två olika upplägg tillsammans med 

vilka faktorer och behov som hypotetiskt ligger bakom dem. Presentationen av ett utbud av 

olika sparformer kan såväl tilltala läsaren som det kan vara till fördel för bankens verksamhet. 

Detta kan ske på två sätt, det första är att få läsaren att känna att där finns något som passar 

denne, att det går att anpassa sitt sparande, vilket ökar incitamentet att ta kontakt med banken 

för rådgivning. Det andra sättet är att de olika alternativen skulle kunna ge läsaren en initial 

känsla av förvirring och okunskap som leder till en känsla av ett behov av att ta kontakt med 

banken för rådgivning. Avslutningsvis är det lockande att presentera i siffror vad sparandet 

hos banken kan resultera i; Om han hade sparat si och så mycket under si och så lång till hade 
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han haft såhär mycket pengar, detta följt av “Låt oss lägga upp ditt sparande på samma sätt”. 

Möjligheten finns alltså för läsaren att “tjäna” 63.000 på detta sparandet. 

Exempel 4.1 Annons från Handelsbanken.  

Källa: DN 11/1 1989. 

Exempel 4.2. Texten i annons för Handelsbanken.   

Källa: DN 11/1 1989. 

Det finns en annons för den senare perioden som kodats som “locka svagt” vilken utmärker 

sig bland de andra och liknar annonserna i materialet för 1981. Exempel 5 visar denna 
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annonsen. Dess lockande egenskaper är illustrationen och den intresseväckande rubriken: 

“Julklappsproblem?”. Vidare ges sparformen ett tillgängligt intryck genom att hävda att dess 

marknad nu är öppen och tillgänglig för alla. Vad gäller annonsens brödtext har även den 

lockande inslag. Exempelvis är sparformen återigen kopplat till aktier och dess värdestegring 

vilket för denna optimistiska period var tilltalande för många. Texten bemöter också det 

indirekta motargumentet, att den typen av sparande är riskfyllt, genom att förklara att 

riskspridningen är bra och varför – den har en geografisk spridning och omfattar därmed olika 

valutor. Informationen om att sparformen är långsiktig presenteras med de positiva effekterna 

av detta: ”[…] ett effektivt skydd mot inflationen”. Annonsens lockande inslag är alltså främst 

kopplade till dess information och anspelar inte på mottagarens känslor på samma sätt som 

annonsen i exempel 4.1. Detta i kombination med dess ringa storlek gör att den kodats som 

“locka svagt”.   

Exempel 5. Annons för Handelsbanken.  

 Källa: GP 6/12 1989.  

Som nämnt finns det en variation i annonserna trots samma kod, detta är fallet för de annonser 

som kodats som “info”, f 
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ör 1988-89 har annonserna en något annan form än de för det tidigare året. Exempel 6 visar 

annonsen som förekom tre gånger i materialet och som kodades som informerande. Detta på 

grund av att storleken är liten, en spalt bred och avsaknaden av visuella grepp. Rubriken är 

förhållandevis stor men mer av en informerande än en lockande karaktär. Texten är 

visserligen tilltalande då den visar hur villkoren för sparkontot har förbättrats men retoriken är 

fortfarande informerande. Exempelvis utlovar den inga vinster eller andra fördelar och 

möjligheter som sparandet för med sig.  

Exempel 6. Annons för Skandinaviska Enskilda Banken.  

Källa: DN 5/9 1988. 

Sammantaget för exemplen som kodats som ”locka” och ”locka svagt” är att de tilltalar 

målgruppen och läsaren direkt genom att använda ord som ”du” och ”ditt”. I exempel 4.1 

används till och med frasen ”du som kund” vilket gör att läsaren direkt identifierar sig som 

kund eller åtminstone får en känsla av hur det skulle vara att vara det. I exempel 6 tilltalas 

istället kunden indirekt genom att presentera att villkoren gäller för privatpersoner och trots att 

detta inte tilltalar kunden direkt som i en dialog så är det många som identifierar sig som 

privatperson samtidigt som bankens målgrupp etableras. Detta fenomen är alltså synligt för 

båda perioderna, innan och efter avregleringen, och kan därför inte kopplas till detta utan 

istället till perioden i stort – 80-talet. Som nämnt var konkurrensen närvarande genomgående 

och stor del av bankernas fokus låg på hushållen vilket kan förklara att detta förekom såväl i 

början som i slutet av årtiondet. Ett personligt tilltal till målgruppen framställde bankerna och 

deras tjänster som folkligt och inte längre främmande. Vidare kan det även ses ur ett större 
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perspektiv och kopplas till Claes Ohlssons studie av marknadsföringens förändring under 

1900-talet där han kom fram till att detta förekom mer mot slutet av hans studerade period.48  

4. Sammanfattande diskussion  

Resultatet av undersökningen visar att uppsättningen av budskapet i annonserna har förändrats 

under 80-talet från att i början ha en variation till att mot slutet främst marknadsföra sparande 

och investeringar. Här bör man ha i åtanke att materialet är resultat av ett snävt stickprov så 

kvantitativa slutsatser tagna från detta material kan skilja sig från verkligheten. För stora 

slutsatser bör därför inte dras utifrån det resultatet trots att det är värt att uppmärksamma.  

 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen är att annonsernas retoriska karaktär har 

förändrats under årtiondet, vilket hypotesen förutspådde. Annonserna från den sista perioden 

har fler egenskaper som kan kopplas till en ökad angelägenhet från bankernas sida att skapa 

uppmärksamhet och locka till sig kunder. Innehållet hade alltså inte bara fokus på att 

marknadsföra en viss tjänst eller produkt utan även på att bilda nya och djupare 

kundrelationer. Fokus på att föreslå rådgivning i annonserna är tecken på att kundrelationerna 

var viktiga och kan även vara ett tecken på konkurrensen som rådde på marknaden där en lojal 

kundbas var viktig att bygga och behålla. Detta är exempel på hur bankernas behov är synligt i 

annonserna trots att innehållet i texten riktar sig mot kunden och anspelar på dennes behov. 

Det är möjligt att förändringen i annonsernas karaktär under 80-talet är en del i en generell 

förändring av marknadsföringsstrategi. För att undersöka detta hade dock en mer omfattande 

undersökning av långt fler annonser behövt göras vilket inte varit möjligt. Vidare är det även i 

detta fall troligt att den främsta förklaringen av undersökningens resultat är årtiondets 

avregleringar. 

 

För att svara på uppsatsens frågeställning: Påverkades bankernas tidningsannonsering av 

1980-talets avregleringar? så behöver både mottagarens och avsändarens situation vägas in. 

Bankmarknaden präglades av konkurrens och optimism som ökade under kreditavregleringen 

där expansion på såväl utlånings- och inlåningsmarknaden krävdes för att bibehålla 

konkurrenskraft. Hushållens ekonomi präglades även den av optimism som späddes på under 

avregleringen och möjligheterna att leva över sina tillgångar blev fler. Skuldsättningen ökade 

samtidigt som sparkvoten var låg. Hushållen blev föremål för politiska åtgärder med syfte att 

 
48 Ohlsson, a.a., s.188. 
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stimulera sparandet i allmänhet och det finansiella sparandet i synnerhet. Både bankernas 

behov och hushållens situation som var resultat av avregleringarna talade för en förändrad 

marknadsföring där hushållen med en försämrad ekonomi var mottagliga för övertygande 

retorik som utlovade en förbättring. Från bankernas håll kunde detta utnyttjas till att värva 

kunder och expandera sin verksamhet. Uppmuntrandet av finansiellt sparande lämpade sig för 

övertygande retorik då sparstimulanserna med en fördelaktig beskattning möjliggjorde 

anspelandet på en förbättrad ekonomi. Det korta svaret på frågeställningen är alltså: ja, 

årtiondets avregleringar och omregleringar påverkade bankernas tidningsannonsering och kan 

ses som en bidragande orsak till dess förändrade karaktär.  

 

Den utförda undersökningen har varit avgränsad och en större studie skulle med fördel kunna 

utföras med syfte att bidra med mer kunskap i frågan. Om studien skulle omfatta alla år i 

årtiondet är det möjligt att mer detaljerade slutsatser skulle kunna dras. Det är även möjligt att 

resultaten skulle skilja sig åt beroende på vilka banker vars marknadsföring studeras, om de är 

små eller stora, en affärs- eller sparbank exempelvis. Vidare forskning skulle även kunna 

utföras med ett än längre perspektiv där bankernas marknadsföring studeras utifrån dess olika 

situationer genom 1990-talskrisen. Som nämnt i inledningen finns det många faktorer som 

ligger bakom ett skeende och denna uppsats har undersökt en av många.  
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6. Bilagor  

 

Bilaga 1. Delkoder och slutkoder för annonsernas budskap, år 1981. 

 

Källa: Egen bearbetning av annonser från DN 27/1, 24/4, 27/8, 22/10, GP 29/1, 15/5, 5/6, 9/12, SvD 28/1 och 

22/10 år 1981. Material hämtat från Kungliga bibliotekets arkiv.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Bank Tidning Datum BUDSKAP delkod 

BUDSKAP 

slutkod 

1981 S-E-Banken 

Dagens 

Nyheter 27/1 Skattefondkonto 

Spara, 

investera 

1981 S-E-Banken 

Dagens 

Nyheter 27/8 "Vill du låna för att bygga om?" Låna 

1981 S-E-Banken 

Svenska 

Dagbladet 28/1 Skattefondkonto 

Spara, 

investera 

1981 S-E-Banken 

Svenska 

Dagbladet 22/10 Spara, olika sparformer Spara 

1981 S-E-Banken 

Göteborgs-

Posten 29/1 

Spara och få tillbaka på skatten, 

sparform Spara 

1981 S-E-Banken 

Göteborgs-

Posten 5/6 

Klokt sparande kan resultera i en 

lägenhet, sparform Spara 

1981 Handelsbanken 

Dagens 

Nyheter 24/4 Rådgivning Generell 

1981 Handelsbanken 

Dagens 

Nyheter 22/10 

"Vi löser in pension och 

barnbidrag" Generell 

1981 Handelsbanken 

Svenska 

Dagbladet . . . . . . 

1981 Handelsbanken 

Svenska 

Dagbladet . . . . . . 

1981 Handelsbanken 

Göteborgs-

Posten 15/5 "Passa på att besöka oss!" Generell 

1981 Handelsbanken 

Göteborgs-

Posten 9/12 

Info om ersättande kontoform 

med bättre ränta, rådgivning Spara 
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Bilaga 2. Delkoder och slutkoder för annonsernas budskap, år 1988 och 1989. 

 

År Bank Tidning Datum BUDSKAP delkod 

BUDSKAP 

kod 

1988 S-E-Banken 

Dagens 

Nyheter 28/2 Aktiefonder Investera 

1988 S-E-Banken 

Dagens 

Nyheter 5/9 

Högre sparkontoränta, jämför med 

tidigare villkor, sparform Spara 

1988 S-E-Banken 

Svenska 

Dagbladet 27/2 Aktiefonder Investera 

1988 S-E-Banken 

Svenska 

Dagbladet 5/9 

Högre sparkontoränta, jämför med 

tidigare villkor, sparform Spara 

1988 S-E-Banken 

Göteborgs-

Posten 27/2 Aktiefonder Investera 

1988 S-E-Banken 

Göteborgs-

Posten 5/9 

Högre sparkontoränta, jämför med 

tidigare villkor, sparform Spara 

1989 Handelsbanken 

Dagens 

Nyheter 11/1 

Hur sparar man som sin bankman, 

olika sparformer Spara 

1989 Handelsbanken 

Dagens 

Nyheter 15/1 

Köp andelar i fonder, olika typer 

av sparande 

Spara, 

investera 

1989 Handelsbanken 

Svenska 

Dagbladet 10/1 

Köp andelar i fonder, olika typer 

av sparande 

Spara, 

investera 

1989 Handelsbanken 

Svenska 

Dagbladet 14/11 Spara i fond 

Spara, 

investera 

1989 Handelsbanken 

Göteborgs-

Posten 11/1 

Hur sparar man som sin bankman, 

olika sparformer Spara 

1989 Handelsbanken 

Göteborgs-

Posten 6/12 

Ge bort en andel i fastighetsfond i 

julklapp 

Spara, 

investera 
Källa: Egen bearbetning av annonser från DN 28/2-88, 5/9-88, 11/1-89, 15/1-89, GP 27/2-88, 5/9-88, 11/1-89, 

6/12-89, SvD 27/2-88 och 5/9-88. Material hämtat från Kungliga bibliotekets arkiv.  
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