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Sammanfattning 
 
Den nya tekniken i form av smartphones, iPads och stationära datorer har blivit allt vanligare i 
dagens samhälle. Funktionerna som de elektroniska plattformarna besitter utvecklas mer och 
mer, vilket i sinom tid kommer vara heltäckande för utbudet av produkter och tjänster. Inom 
banksektorn har internetbanken blivit ett stort fenomen. Denna teknik underlättar och 
effektiviserar framförallt bankens processer men samtidigt kan det ge påverkan på 
bankmedarbetarnas relationer med deras kunder. Syftet med denna fallstudie är att identifiera 
och analysera vilka positiva effekter som införandet och användningen av ny teknik medfört 
till ett bankkontors kundtjänst ur ett aktörsperspektiv. 
 
För att besvara fallstudiens syfte har en kvalitativ insamlingsmetod genomförts, i form av 
litteratursökningar och intervjuer. I och med att syftet är att identifiera och analysera 
eventuella effekter har semistrukturerade intervjuer tillämpats för att få respondenterna att 
själva lyfta fram dessa. Intervjuerna har genomförts med Sparbanken Rekarnes verkställande 
direktör, privatrådgivare samt två medarbetare inom kundtjänst. 
 
Efter insamling av kvalitativ data har det klargjorts att Sparbanken Rekarnes införande och 
användande av ny teknik har bidragit till ett flertal effekter. Teknik fungerar bland annat som 
ett hjälpmedel för personalens kundhantering med jämförelse mot tidigare arbetssätt. Detta 
leder till en bättre kundkännedom och att de kommer närmare sina kunder. Den nya tekniken 
inom kundtjänst genom personlig service och självservice har även lett till att de kan hantera 
flera bankärenden snabbare vilket skapar en bättre tillgänglighet och minskad väntetid. Detta 
är något som effektiviserar deras processer avsevärt samt skapar en flexibilitet gällande deras 
arbetsuppgifter.  
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1.Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Användningen av smartphones, iPads och stationära datorer blir allt vanligare i dagens 
samhälle. Från att hanterat och sorterat dokument i arkiv, skrivit brev för hand och fyllt i 
ansökningar med papper och penna kan detta idag ske i all hast från din egna smartphone. 
Funktionerna som de elektroniska plattformarna besitter utvecklas mer och mer, vilket i sinom 
tid kommer vara heltäckande för utbudet av produkter och tjänster. Den nya tekniken 
underlättar inte enbart uppgifter i vardagen för privatpersoner utan kan idag även stödja och 
effektivisera företags processer. Genom effektivisering av processer sker processförändringar 
vilket gör att teknik i sin tur kan leda till ökad affärsnytta, förbättrade kostnader, kvalitet och 
service gentemot kunder (Shang & Seddon, 2000). En central process som kan underlättas och 
effektiviseras är kundservice, detta genom kundvårdssystemet CRM. Systemet hjälper 
verksamheter att utvecklas och behålla relationer med sina befintliga kunder (Computer 
Sweden, 2016). Servicekulturen kan därmed dra nytta av teknik på ett flertal sätt och genom 
det kunna hantera och tillfredsställa kundens behov och förväntningar (Haverblad, 2007). 
 
Inom banksektorn är internetbanken ett välkänt och stort fenomen för både kunder och 
bankkontor. Zhou et al. (2010) tar fram tjänsterna som internetbanken tillhandhåller som en 
assistent och en höger hand för dagens bankärenden. I och med detta fenomen kan nu 
transaktioner helt ske genom självservice och utan integration med servicepersonal. Detta är 
något som enligt Grönroos (2003) kan minska utbudet av finansiella tjänster på de befintliga 
bankkontoren. Det finns dock en rad av brister och oklarheter gällande användning och 
acceptans av internetbanken. Laukkanen och Lauronen (2015) betonar otillräcklig teknik, 
komplexitet av tjänst och säkerhetsrisker som några av de faktorer användare påverkas av. 
Samtidigt som användningstillfällena är många blir de således mindre i och med påverkandet 
av dessa faktorer. Kunder som föredrar personliga möten och integration med bankpersonal är 
också en bidragande faktor till att vissa väljer att se bort från internetbanken. De banker som 
idag tillhandhåller samtliga av deras finansiella tjänster via internetbanken bör därför ständigt 
vara beredda på motstånd inom den befintliga kundbasen (Curran & Meuter, 2005). Därför 
kan det behöva göras förändringar inom bankverksamheters processer och kundtjänst för att 
hantera detta motstånd. Relevanta frågor är: På vilket sätt kan en bank handskas med detta 
motstånd? Och vilka blir de märkbara effekterna på en bankverksamhets processer och 
kundservice om en eventuell förändring sker? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och analysera vilka 
positiva effekter som införandet och användningen av ny teknik medfört till ett bankkontors 
kundtjänst ur ett aktörsperspektiv. 
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1.3 Frågeställningar 

- Vilka positiva effekter ger den nya tekniken på relationen mellan personal och kunder? 
- Vilka positiva effekter ger den nya tekniken på processerna inom kundtjänst? 

1.4 Målgrupp 

Denna studie riktar sig främst till Sparbanken Rekarne för att genom en utvärdering 
tillsammans med medarbetare ta fram positiva effekter som den nya tekniken medför. Studien 
riktar sig även till övriga organisationer, privatpersoner och näringsidkare som har ett intresse 
att se över hur pass väl elektroniska enheter och plattformar påverkar för processer och 
service gentemot kunder.  

1.5 Avgränsningar 

Fallstudien riktar in sig på vilka effekter införandet och användningen av ny teknik medfört ur 
ett aktörsperspektiv. Detta medför att studier om hur väl kunden uppfattar den nya tekniken 
hos Sparbanken Rekarne inte kommer att undersökas. I och med att studien också enbart går 
in på effekter för användningen av teknik kommer inte heller uppbyggnad, design och 
arkitektur av teknik och systemen i sig att studeras.   

1.6 Sparbanken Rekarne 

Valet av fallföretag föll naturligt på Sparbanken Rekarne i Eskilstuna redan vid fastställandet 
av att göra en fallstudie. Kontoret har sedan några år tillbaka ett nytt koncept gällande 
kundhanteringen i deras kundtjänst vilket väckte intresset för ämnet. Sparbanken Rekarne är 
en av Södermanlands ledande banker med störst andel privat- och företagskunder i Eskilstuna, 
Strängnäs och Mariefred. De har under åren haft flera olika namn som bland annat “Rekarne 
Sparbank” och “Förenings Sparbanken” men går sedan 2009 under namnet Sparbanken 
Rekarne. Bankverksamheten har varit aktiv i Eskilstuna sen år 1827 då de slog upp portarna 
till sina första lokaler. Idag är banken till hälften ägt av Swedbank och Sparbanksstiftelsen 
Rekarne (Sparbanken Rekarne, 2016). Swedbank (2016) är en av Sveriges största banker 
bestående av både privat- och företagskunder. De har ett stort engagemang för en hållbar 
finansiell utveckling samtidigt som de arbetar hårt för att bibehålla och utveckla en långsiktig 
relation med deras kunder. 
 
Genom att Sparbanken Rekarne är en lokal bank, där både styrelse och ledning finns lokalt, så 
arbetar de alltid för att kunna ge kunden snabba beslut och bra service. Detta genom deras 
måluppsättning om att vara den mest tillgängliga banken i orten (Sparbanken Rekarne, 2016). 
Något som under de senaste åren har hjälpt dem att bättre nå sitt mål om bäst tillgänglighet är 
införandet av det nya konceptet genom digitala tjänster via elektroniska plattformar och 
enheter. Dessa är placerade i deras nya moderna och fräscha lokaler i anknytning till deras 
kundtjänst. I kundtjänst tillhandhåller medarbetarna service för olika typer av bankärenden 
samtidigt som kunderna själva kan använda sig av internetbanken på de olika plattformarna. 
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1.7 Metodval 
Här görs en redogörelse för hur datainsamlingen tillämpats och hur intervjuerna strukturerats 
för att samla den data som behövs för att besvara frågeställningarna. I och med att syftet med 
rapporten är att identifiera och analysera eventuella effekter har semistrukturerade intervjuer 
applicerats för att få intervjupersonen att själv lyfta fram dessa. Att lägga upp intervjuer på 
detta sätt gör det lättare för intervjupersonen att utveckla och tala mer detaljerat om de ämnen 
och frågor intervjuaren väljer att ta upp.   
 
Personer som ansågs vara relevanta för studien kontaktades med utgångspunkten erfarenhet 
av Sparbanken Rekarnes bankrörelse, samt dess utveckling som skett under de senaste åren 
inom kundtjänst. Detta för att få ut ett så trovärdigt resultat som möjligt av intervjuerna. Även 
detta ligger till grund för att intervjuer tillämpats för denna studie. De kontakter som fanns till 
förfogande inom banken ansågs även vara tillräckliga för att kunna ställas mot varandra i ett 
aktörsperspektiv. Dessutom kunde de bidra och tillföra med den informationen som behövs 
för att sammanställa studien. Dessa intervjuer har genomförts med Sparbanken Rekarnes 
verkställande direktör, privatrådgivare och medarbetare inom kundtjänst på deras kontor i 
Eskilstuna. Deras erfarenhet och kunskap om bankrörelsen har baserats på deras tidigare 
meriter inom bank och kundtjänst.  
 
Mats Bengtsson är verkställande direktör på Sparbanken Rekarne sedan tre år tillbaka. Hans 
tidigare meriter och erfarenheter inom företaget är breda då han tidigare arbetat som 
affärsrörelsechef, administrativ chef och chef för bankens kundtjänst. Patricia Bengtsson är 
intervjuperson nummer två och arbetar sedan sex år tillbaka som privatrådgivare samtidigt 
som hon pluggar ekonomi. Hon har många års erfarenhet kring privatrådgivning och personlig 
service. Louise Haavisto och Kristina Kato arbetar som kundtjänstmedarbetare och har ingen 
tidigare erfarenhet inom bankbranschen. De har dock arbetat på Sparbanken Rekarne under de 
fyra senaste åren och har båda två vart med på resan till ett moderniserat bankkontor. 

1.8 Genomförande 

Genomförandet gäller en fallstudie som utifrån ett aktörsperspektiv kommer identifiera och 
analysera vilka effekter införandet och användningen av ny teknik har medfört till Sparbanken 
Rekarnes kundtjänst. Denscombe (2009) beskriver att fokus för en fallstudie ligger på en eller 
några få förekomster av händelser, erfarenheter, förhållanden eller processer som i sin tur 
skapar en djupare kunskap inom det undersökta ämnesområdet. Det som anses vara en stor 
fördel med fallstudier är att det ger bättre och större möjlighet att gå in på djupet samt reda ut 
komplexiteten av den förekomst som väljs att studera. Forskaren har även möjlighet att 
använda sig av flera källor och olika typer av data vilket skapar större förutsättningar för att 
kunna gå in på djupet. Alla metoder och källor som anses vara lämpliga för en fallstudien bör 
användas för att undersöka det som är passande för studien.  
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För bearbetning av den insamlade informationen menar Patel och Davidsson (2011) att 
utgångspunkten kan vara två metoder, statiska metoder som även kallas kvantitativa metoder 
samt kvalitativa metoder som innebär bearbetning av textmaterial. I denna studie valdes en 
kvalitativ insamlingsmetod till fallstudien, i form av litteratursökningar och intervjuer. Enligt 
Patel och Davidsson (2011) finns inga klara metoder för bearbetningen av kvalitativ data utan 
forskare använder sig oftast av olika och egen procedurer för den kvalitativa bearbetningen. 
De rekommenderar även att göra löpande analyser vid användningen av denna metod, vilket 
också tillämpas i denna studie. En egenkomponerad analysmodell kommer att vara en 
grundbult i studien för att därefter bearbeta och analysera den insamlade kvalitativa data steg 
för steg. Fördelen med detta är som Patel och Davidsson (2011) tar upp att man vartefter 
insamling av data kan komma på nya idéer och reflektioner för hur man ska gå vidare. 

1.9 Validitet och reliabilitet 

För att öka fallstudiens kvalité valdes validitet och reliabilitet att tillämpas som utgångspunkt 
genom arbetets gång. Validitet gäller mätning av kvalitén genom hela forskningsprocessen 
och är inte bara relaterad till insamlingen av information som reliabilitet är. Validiteten 
grundar sig på hur väl forskaren använder sig av sin tidigare kunskap och förståelse under 
hela forskningsprocessen som man ställer mot den insamlade data. Hög reliabilitet innebär att 
man har hög kvalité på den insamlade informationen vid intervjuer etc. (Patel & Davidsson, 
2011). Källorna har insamlats genom forskningsartiklar, litteratur och tidigare studier och 
sedan ställt dessa mot varandra i den teoretiska referensram.  
 
Valet utav respondenter styrker både kvalitén och trovärdigheten genom de intervjuer som 
genomfördes, då deras erfarenhet och kunskap styrker den teori som insamlas vilket ger en 
hög reliabilitet. Intervjupersonerna har även haft samma förutsättningar och frågeställningar 
vid intervjutillfällena. Kunskaper, erfarenheter och förståelse för Sparbanken Rekarnes 
verksamhet var relativt stora sedan tidigare och är något som ökar validiteten i fallstudien. 

1.10  Generaliserbarhet 

En tydlig nackdel med fallstudier är som tidigare nämnt trovärdigheten av resultatet utifrån 
den generalisering som görs (Denscombe, 2009). I och med att fallstudien riktar in sig på en 
specifik verksamhet och tre olika typer av roller som ingår där så är det svårt att tydliggöra 
generaliseringen utifrån tidigare liknande fall. Ett flertal liknande fall skulle generalisera i en 
bättre trovärdighet för fallstudien, dock kommer tillämpning av tidigare studier inom samma 
bransch samt teorier tas fram för att stödja studien. För att undvika misstro kommer 
utgångspunkten vara att tillämpa korrekt insamlad data där källor stödjer varandra. Därefter 
kommer respondenternas svar och den insamlade teorin att ställas mot varandra för att öka 
trovärdigheten i studien av den fakta som samlats in.  
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1.11 Etiska överväganden 

Enligt Bryman och Bell (2013) rör de etiska frågorna främst frivillighet, integritet, 
konfidentalitet och anonymitet. För att stå till svars för dessa etiska frågor bör hänsyn tas till 
etiska principer gällande ett flertal krav. I studien tas hänsyn till dessa principer som gäller 
informations-, samtycke- och anonymitetskrav. Dessa krav innebär att forskaren ska 
informera de berörda personerna i studien om syftet med undersökningen. Gällande 
samtyckeskravet ska studiens huvudpersoner bli informerade att deltagandet är frivilligt och 
att de går att avbryta. De berörda personerna kan gällande principen om anonymitetskrav även 
välja att vara anonyma. Respondenterna i denna fallstudie har blivit väl informerade om 
samtliga krav och godkänt dessa där samtliga valde att inte vara anonyma. Därav kommer 
deras förstanamn att benämnas under studiens gång.  
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2. Teoretisk referensram och tidigare studier 
I teoriavsnittet redovisas först vad en bankverksamhet är för att skapa en förståelse om vad 
det innebär och dess innebörd för studiens innehåll. Därefter förklaras tjänsten 
internetbanken som utvecklats inom bankverksamheten, bankens relation till sina kunder med 
följd av processer, processförbättringar och verktyg för detta samt en inblick i teknikens 
plattformar och säkerhet. Teoriavsnittet avslutas sedan med en komponerad analysmodell 
som är baserad på de delar som ingår i detta avsnitt.  
 
Informationen som finns att tillgå om effekter för användning och införande av ny teknik är i 
denna studie hämtade från olika källor vars tillförlitlighet skiljer sig åt. För att göra en 
bedömning av denna fallstudies trovärdighet med innehåll från tidigare forskningsartiklar och 
studier har publicitetsdatum, författare och relevans för dessa tagits i akt. Patel och Davidsson 
(2011) nämner att det är viktigt att se över syftet till varför ett dokument skapas, vem som är 
upphovsmannen samt om dokumentet har skapats under några omständigheter. Enligt 
Karlstad Universitets (2016) lathund för att utföra källkritik bör man även se över om 
iakttagna källor stämmer överens med andra källor samt när de publicerats. Ett fåtal källor 
som är hämtade via tidigare studier och forskningar saknar bakgrund av författaren bedöma 
dennes trovärdighet. Detta motverkas genom att jämföra information med källor som har 
högre tillförlitlighet. Genom att utvecklingen inom den nya tekniken har tagit en enorm fart de 
senaste åren kommer även se publicitetsdatum tas i akt som gäller både för detta århundrade 
samt hur det såg ut tidigare. 

2.1 Bankverksamhet 

Definitionen av “bank” är enligt Investopedia (2016) en finansiell institution som fungerar 
som mottagare för insättningar och drivs i ett vinstsyfte. Bankverksamheters främsta uppgift 
är att fungera som mellanhand för ekonomiska transaktioner och avtal. Det finns olika typer 
av banker: kommersiella och privata banker samt investmentbanker, som i sin tur förhåller sig 
till Riksbanken. Genom att dessa banker drivs av ett vinstsyfte fungerar de precis som övriga 
företag, de lever på deras tillgångar minus skulder plus det egna kapitalet. I annat fall får de 
låna pengar av Riksbanken som är det kapital privatpersoner sedan lånar av banken på samma 
sätt. Utlåningen till privatpersoner sker med en hög ränta, vilket leder till en vinstmarginal för 
banken. Sparbanker däremot drivs i association till bankverksamheter, i form av av 
ekonomiska föreningar, juridiska personer eller enkla bolag. Denna typ av bank drivs helt 
utan vinstsyfte och vill ge samma möjlighet för alla att sätta in pengar och disponera dem. 
Vinsten går först och främst till det som utlovas enligt avtal inom bankrörelsen och övrigt 
kapital till föreningsliv, kulturliv, projekt etc. 

2.2 Internetbanken 

Zhou et al. (2010) tar fram mobila banker som en assistent och en höger hand för dagens 
bankärenden. En användare har maximal tillgång till de tjänster som behövs för bland annat 
kontohantering, överföringar, betalningstjänster. Jämför man de mobila bankerna med 
internetbaserade banktjänsterna så är de helt fria från begränsningar samtidigt som man har 
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tillgång till all kontoinformation i realtid. Kellagher et al. (2002) väljer i en tidigare studie att 
inte beskriva internetbaserade banktjänster som självständiga utan som ett affärsområde av en 
bank. Internetbanken är ett av flera alternativ att ta kontakt med sin bank, vare sig det gäller 
översättning av pengar eller andra bankärenden. Tidigare har det inte varit lätt att ställa krav 
gentemot sin bank men Kellagher et al. (2002) menar på att den nya tekniken gör det lättare. 
Internet gör att bankärenden blir mer lättåtkomliga, vilket även är något som ökar 
konkurrensen mellan bankerna. Genom de olika tjänster som fullservicebanker och 
nischbanker erbjuder så är internet en möjliggörare för kunderna att jämföra och välja rätt 
alternativ. Ett urval av de tjänster internetbanker tillhandhåller till privatpersoner är 
kontohantering, betaltjänster, krediter, värdepappershandel, försäkringar, rådgivning och  
övrig information.  
 
Zhou et al. (2010) tar fram fördelarna med banktjänsterna och menar på att de minskar 
användarens investeringar i tid och ansträngning. Det komplexa gränssnittet för 
internetbanken gör tjänsten mer användarvänlig. Detta bidrar till att bankärendena går 
snabbare och blir mer hanterbara vilket ger en positiv påverkan på användarens förväntade 
ansträngning och prestation. Laukkanen och Lauronen (2005) har studerat vilka faktorer som 
gör de internetbaserade banktjänsterna värdeskapande. Baserat på tidigare studier har de tagit 
fram kostnadsreduceringar, service, tillgänglighet, utbud av tjänster och bekvämlighet som de 
bidragande faktorerna för användningen. I och med detta blir de finansiella tjänsterna på 
bankkontoren mer begränsade och den fysiska kontakten börjar avta. Dock kan faktorer som 
otillräcklig teknik, komplexitet av tjänst, säkerhetsrisken och dyra tjänster göra att användare 
ger motstånd för användningen av internetbanker.  

2.3 Självservice 

Självservice är enligt Meuter et al. (2000) studie en transaktion som sker helt utan integration 
mellan kund och aktör. Allt fler väljer idag att integrera med tekniken för att själva kunna 
skapa snabbare tjänster och resultat. Självservice verktygen är tekniska gränssnitt som skapar 
möjligheter för kunder att producera tjänster helt oberoende av servicepersonal. Meuter et al. 
(2000) tar fram banktjänster via telefon eller internet som exempel på självservice och menar 
på att nästan hälften av bankärenden nu utförs utan hjälp av bankpersonal. Banktjänsterna via 
internet gör det möjligt att köpa och utföra en mängd tjänster utan att besöka kontoren. I 
studien tar de även upp ett flertal undersökningar där de studerat valen mellan självbetjäning 
och andra alternativ. De finner att självservicen främst bidrar till tidsbesparing samtidigt som 
de tar fram attityder från människor hur pass väl de kan integrera med ny teknik och tjänster. 
Scherer et al. (2015) väljer att beskriva värdet av en kunds användning av självservice tillika 
en deltidsanställd utifrån ett kostnad- och effektivitetsperspektiv. Med andra ord skapar 
kunden tillsammans med leverantörens resurser en unik kombination av service. De ser även 
självservicen som en bekvämlighet för kunder genom ökad tillgång och tillgänglighet, i och 
med att de får bättre kontroll under hela servicetillfället. Forskning visar på att dessa 
uppenbara fördelar bör leda till en ökad motivation för användning av teknikbaserade 
självservicekanaler.  
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2.4 Banken och kundens relation till internetbanken 

I samband med internetbankens utveckling och genom att utbudet av de finansiella tjänsterna 
via bankkontor minskar börjar likväl relationen mellan bank och kund avta. Grönroos (2003) 
menar på att relationerna mellan bank och kund har försämrats under flera decennier i och 
med teknikes framgång. Han syftar inte enbart till internetbankens framgång och tjänster utan 
likväl av framväxten av övriga IT-baserade system. Grönroos (2003) beskriver dock att ett av 
argumenten för införandet av IT-baserade system alltid har varit att underlätta för kontakten 
med kunder. Detta genom att ett flertal system tillhandahåller funktioner som lagring av 
kundinformation, vilket i sin tur leder till att relationerna kan förbättras. Ytterligare en 
anledning till att kundkännedom är viktig för banker idag är utifrån de EU-direktiv som 
upprättades i slutet av 2014. Dessa direktiv utgörs av de risker som finns mot de finansiella 
systemet, gällande penningtvätt och terrorism. För att handskas med dessa risker måste 
bankerna följa direktiven och ställa utförliga frågor som är relaterade till en bra 
kundkännedom (Riksdagen, 2014). En bra kundkännedom kan enligt Laukkonen och 
Lauronen (2005) bidra till förbättrade servicefunktioner för nya och befintliga kunder. Detta 
genom att de internetbaserade tjänsterna kan skräddarsy möjligheter och erbjudanden för rätt 
kundsegment. Curran och Meuter (2005) lägger fram att internetbaserade tjänster överlag är 
till för att gynna kunden. Detta är dock något som bidrar till ökat engagemang och arbete för 
kunden då de krävs att de ska kunna behärska systemet. Därför måste leverantörerna vara 
medvetna och beredda på att denna faktor kan leda motstånd i den befintliga kundbasen. Det 
finns även kunder som föredrar personliga möten och mänsklig kontakt som väljer att se bort 
från tjänsterna. Dock är det inte enbart motstånd som kan ske i den befintliga kundkretsen 
utan kunder kan även se tekniken som tid- och kostnadsbesparande, ökad service och mindre 
väntetid (Curran & Meuter, 2005). 
 
I det faktum att teknik tar över relationerna mellan kund och bank blir det desto viktigare att 
bibehålla den existerande kontakten med befintliga kunder. Eisingerich och Bell (2007) tar 
upp förtroende och bankens pålitlighet som de viktigaste faktorerna som banken bör ta hänsyn 
till vid förändringar. De menar på att dessa faktorer är det som sedan ligger till grund för 
bankens fortsatta utveckling. Yousafzai et al. (2010) bygger vidare på dessa teorier och ser 
dessa faktorer som avgörande och en utmaning för om kundkretsen i framtiden kommer välja 
att använda de internetbaserade tjänsterna. Kunden uppfattar förtroendet och bankens 
pålitlighet beroende på hur väl banken hanterar deras kunduppgifter, vilket är en 
säkerhetsfråga. I en forskningsstudie av Arvidsson (2013) angående den digitala utvecklingen 
trycker han främst på denna fråga men även på åldersfrågan gällande användningen av de 
internetbaserade tjänsterna. Han menar, tillika Yousafzai et al. (2010), att förtroendet är den 
viktigaste faktorn som bygger på säkerhetsrisken.  
 
När det gäller åldersfrågan menar Arvidsson (2013) att det varken är ålder eller inkomst som 
påverkar kunden, utan det är tryggheten och användbarheten som påverkar användningen av 
de internetbaserade tjänster. Förslagsvis kan bankerna marknadsföra tjänsterna genom tydlig 
information, hålla i utbildningar och ge användarna vägledning. Detta skulle kunna resultera i 
en mer positiv attityd till internetbaserade tjänster och skapa mer användningstillfällen. 
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2.5 Förändrade arbetssätt genom processförändringar  

2.5.1 Processer  
En process kan definieras olika och är enligt Computer Sweden (2016) ett program eller 
delprogram som körs av en dator. Programmen som är aktiva via datorns processor är 
processer som fungerar parallellt med operativsystemet. Ett annat processbegrepp är 
affärsprocesser vilket beskrivs som steg eller aktiviteter för att uppnå ett förväntat resultat i en 
verksamheten för kund. Ljungberg och Larsson (2012) nämner att begreppet skiljer sig från 
olika arbetsområden men huvudsakligen innefattar det sammanlänkande aktiviteter som 
genom input kan skapa output. Aktiviteternas beståndsdel är den mängd information och 
resurser som behövs för att skapa värde för kund. Resurser är enligt Dumas et al. (2013) 
viktiga aspekter som man bör ta hänsyn till vid processers utformning då dessa ska stödja de 
dagliga processerna i en verksamhet. En resurs hänvisar till deltagandet vid aktiviteters 
utförande och kan innefatta deltagare i verksamhet eller hos kund, system bestående av 
program eller annan teknisk utrustning (plattformar etc). Sandoe et. al (2001) menar på att 
processer är tvärfunktionella och vanligtvis körs parallellt med ett flertal funktioner och 
arbetsområden inom samma kategori. Produktutveckling, tillverkning, HRM, planering och 
underhåll är en samling av typiska processer i verksamheter.   

2.5.2 CRM 
En central process är CRM som enligt Computer Sweden (2016) definieras som ett 
kundvårdssystem där verksamheter kan utveckla och behålla relationer med sina befintliga 
kunder. Med CRM är det viktigt att kartlägga sina kunder för att sedan lättare dela upp dem 
och personifiera information och erbjudanden. Enligt Computer Sweden (2016) ska även 
kundvårdssystemet fungera som en hjälpande hand för kundtjänstmedarbetare då information 
om kund alltid finns tillgänglig. Grönroos (2003) menar på att detta är en bidragen faktor till 
att IT-system införskaffas. Främst för att underlätta för befintliga relationer men även för att 
känna till kunders beteendepreferenser. Andra processer som CRM täcker är bland annat 
ärendehantering, sälj och rapportering. Med utgångspunkt från Sandoe et. al (2001) teori om 
tvärfunktionella processer körs då CRM i bakgrunden av övriga processer som ligger inom 
ramen för samma område. 

2.5.3 Processförbättring 
En processförbättring kan lättast förklaras genom de utvecklingsmöjligheter en redan 
existerande process besitter. Vägen från att ta fram förbättringsmöjligheter för en process och 
analysera dessa till att sedan genomföra en eventuell förändring innebär en processförbättring. 
För att använda sig av detta krävs det redan befintlig kunskap som sedan behöver 
vidareutvecklas. Ljungberg och Larsson (2012) och Dumas et. al (2013) beskriver olika 
tekniker samt metoder för processförbättringar, som bland annat kan leda till reducering eller 
minskning av kostnader och resurser. De menar även på att beroende på sammanhang och 
organisationens mål så skiljer sig processförbättringar avsevärt. 
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2.5.3.1 BPM 
BPM (business process management) är en teknik för processförbättring. Enligt Ljungberg 
och Larsson (2012) innebär BPM uppnåendet av en organisations mål genom förbättring, 
styrning och kontroll av väsentliga processer. Medan Dumas et al. (2013) menar på att BPM 
är en form och vetenskap för övervakning av hur väl ett arbetet utförs i en organisation 
samtidigt som de fungerar som ett verktyg för processförbättring. I ett helhetsperspektiv ska 
BPM leda till positiva resultat och leverera maximalt värde för organisationen och deras 
kunder. Definitionen av förbättring vid användning av denna teknik skiljer sig visserligen åt 
vid olika sammanhang och beroende på vad organisationen har för mål. Beroende 
måluppsättningen kan tekniken bland annat användas till att reducera kostnader, felprocent 
och tid (Ljungberg & Larsson, 2012; Dumas et al., 2013).   
 
När en organisation väljer att använda sig av BPM bör de först och främst identifiera vilka 
processer de vill förbättra. De behöver även identifiera och avgränsa processernas omfattning 
samt identifiera de relationer som berör problemet gällande de utvalda processerna. Dessa två 
steg är viktiga för BPM då fokus ligger på att förbättra kedjor som innefattar händelser, 
aktiviteter och beslut. Identifieringen av processerna kallas i BPM för processidentifiering och 
efterföljs av processarkitektur som innebär formen och kopplingarna av de identifierade 
processernas relationer (Dumas et al. 2013). 

2.5.3.2 TQM 
Total Quality Management (TQM) är en metod som efterliknar och har inspirerats av BPM. 
Likheterna mellan de två teknikerna, BPM och TQM, ligger i att de fokuserar på ett 
kontinuerligt förbättringsarbete gällande processer. Skillnaden mellan dessa två är att TQM:s 
fokus är att ständigt förbättra och upprätthålla kvaliteten på både produkter och tjänster. 
Genom att TQM lägger vikten på produkter och tjänster kan de fokusera på de processer som 
skapar dessa produkter medan BPM satsar på processförbättring genom hela kedjan (Dumas 
et al. 2013).  

2.5.3.3 BPR  
I ett ramverk av van der Aalst och van Hee (1995) beskrivs BPR (Business process redesign) 
som en undanröjning av befintliga processer och en början på nytt. Hammer (1990) tar också 
upp detta och menar på att det även är ett arbetssätt för nya processlösningar. De nya 
processerna genomgår förändringar genom en “re-design” som ska förbättra funktioner i 
processer som framförallt gäller kostnader, hastighet och kvalitet. BPR innefattar fyra 
nyckelord: grundläggande, radikalt, dramatik och processer. Dessa står bland annat för att 
man ska omvärdera primära mål och ignorera det förflutna, upptäcka nya sätt att utföra arbetet 
på och att man ska satsa på processer och inte organisationskulturer (van der Aalst & van Hee, 
1995). Genom att den nya informationsteknik kontinuerligt förändras och utvecklas menar 
Hammer (1990) på att behovet av processförändringar blir större. Den nya tekniken medför 
förändrade arbetssätt och skapar förutsättningar vilket i sin tur kräver processförändringar.  
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2.5.4 Processkartläggning 
En processkartläggning är enligt Ljungberg och Larssons (2012) definition ett sätt för att 
identifiera en process budskap i form av syfte, uppbyggnad och utseende. De menar på, tillika 
Rentzhog (1988), att en processkartläggning underlättar för en organisation om att nå deras 
visioner, strategier och mål. Detta genom att kartläggningen av processer kan bidra till en 
förenklad förståelse och överblick i hur en organisations helhet ser ut och hur de samverkar 
för att skapa värde för kund. Enligt Goldkuhl (2000) kan en processkartläggning förutom att 
ta fram en helhet och förståelse även förbättra produktiviteten, kundservicen och ledtider. 
Att utföra en processkartläggning kan ske genom flera metoder och arbetssätt. Det vanligaste 
sättet att ta fram en organisations processer är att rita upp modeller i form av processkartor 
över den befintliga situationen. Vanligtvis förekommer detta i samband med workshops, där 
anställda i en organisation tillsammans med en eventuell leverantör tar fram ett flöde. Att rita 
upp det befintliga processflödet är det som bidrar till en förbättrad förståelse för hur 
organisationen fungerar och hur delar hänger ihop (Ljungberg & Larsson, 2012).  

2.6 Teknik 

Curran och Meuter (2005) menar på att den komplicerade tekniken har varit ett komplement 
för företagens arbetsuppgifter och är i synnerhet en stor tillgång. Att ersätta arbetsuppgifter 
med teknik bidrar främst till standardisering av tjänster, minskade kostnader och bättre 
leverans. Att skapa acceptans för den nya tekniken av både kunder och personal är ingen lätt 
uppgift och är till skillnad från själva användningen av tekniken en utmaning. Användningen 
av dagens teknik kan likväl som det ses som en tillgång dock bli resurskrävande i de fall de 
inte blir accepterat av kunderna. Därför ligger prioritering vid användning av ny teknik i att 
hantera och förstå sig på teknikens design och funktionalitet.  

2.6.1 Plattformar 
Många branscher präglas av ett stort utbud av plattformar, främst för att skapa förutsättningar 
och lönsamhet inom produktutveckling. Genom att skapa en gemensam plattform för 
relaterade produkter effektiviseras och förbättras utvecklingsprocesser, produkter, kostnader 
samt design och kvalitet (Jeffery et al. 2015). En plattform är enligt Computer Sweden (2016) 
en befintlig plats för att utveckla eller bygga produkter och tjänster på. Det kan vara ett 
befintligt operativsystem, en datortyp, databas eller en miljö för utveckling. Jeffery et al. 
(2015) tar fram att definitionen av plattformar påverkas av den typ av information som utgör 
plattformen. Det kan vara en enhet eller en produktplattform bestående av strukturerade och 
sammansatta delar som innefattar kunskap, funktioner och tillgångar.  
 
För användning av den samling information som plattformar tillhandhåller krävs det i de 
flesta fall ett grafiskt användargränssnitt. Detta för att möjliggöra hanteringen för användning 
av program eller filer genom att klicka eller peka sig fram. Det grafiska användargränssnittet 
gör att man kan föra en direkt kommunikation med operativsystemet och på så sätt få fram 
fimp (ikoner, fönster, mus och pekare) för att sedan underlätta interaktionen mellan 
människor och system (Computer Sweden, 2016). Lemos et al. (2015) beskriver webbtjänster 
som en konsoliderad verklig enhet via datorn som tillhandhåller och ger inverkan på alla 
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vardagliga moment. De menar på att webben har blivit den största och mest accepterade 
plattform någonsin. I dessa plattformar är samtliga tjänster integrerade i en heltäckande tjänst 
eller program.  

2.6.2 Säkerhet 
Laukkanen och Lauronen (2005) menar i sin studie på att säkerhetsfrågan gällande mobila 
tjänster är den viktigaste gällande acceptans och användning. De refererar till Pousttchi och 
Schurig (2004) som i sin studie identifierat tre olika kundkrav gällande säkerheten vid 
användning; krypterad anslutning, acceptans av kunduppgifter före användning och enkelt att 
få tillstånd. Det första kravet gällande säkerheten för kund gäller att överföringen av data 
måste krypteras och säkras innan det sänds vidare. Detta på grund av den känsliga data som 
en mobil bankapplikation medför. Kundkrav nummer två gäller användarens anslutning till 
applikationen där den behöver godkänna sina kunduppgifter för att få vidare tillgång. Detta är 
något som via teknik sker genom en elektronisk legitimation, i form av ett program där 
användare kan signera sina handlingar på internet (Computer Sweden, 2016). Ett mobilt 
bankID eller en bankdosa är två av de elektroniska signeringar som används inom bank idag. 
Genom ett bankID kan en privatperson, företag, organisation etc. identifiera sig och acceptera 
avtal via internet. Ett bankID fungerar som en ersättning för pass, körkort eller övriga 
identitetshandlingar (BankID, 2016). En bankdosa är en elektronisk enhet som fungerar på 
samma sätt som bankID, där man signerar med en personlig kod för att få vidare access till 
information och uppgifter. Det sista kundkravet handlar om enkelhet, tillgång och tillstånd för 
åtkomst till information och uppgifter ska fungera snabbt och enkelt (Pousttchi & Schurig, 
2004). 

2.7 Effekter 

2.7.1 Teknikens påverkan 
Dagens teknik och utvecklingar bidrar till en hårdare konkurrens i dagens samhälle. För att 
uppfylla kundens förväntningar krävs det att företagen och marknadsförare möter kundens 
önskemål och behov genom att ständigt söka efter nya innovationer. Förändringar, 
uppdateringar, omstruktureringar och nyskapande av tjänster kan vara olika sätt för att 
tillhandhålla tillräckligt konkurrenskraftiga tjänster (Lee et al., 2002). 
 
Lee et al. (2002) nämner att de främsta innovationer är baserade på datorisering och andra 
tekniska utvecklingar. Automatiserade tjänstesystem är en av de innovationer som tagit mest 
fart och som bland annat ökar kundnöjdheten och minskar arbetskostnader. Dessa bidrar till 
att man kan man bredda sina strategier och låta konsumenterna själva skapa service, istället 
för att integrera med servicepersonal. Dessutom kan de automatiserade tjänsterna bidra till att 
kundernas förväntade servicebehov blir tillfredsställt, genom effektivisering och kvalité i 
tjänsterna. Att använda sig av, och ersätta befintlig personal med tjänsteinnovationer kan dock 
skapa en rubbning i de nuvarande rutinerna, vilket likväl kan bidra till att tid och 
koncentration kan läggas på mer varierade arbetsuppgifter och tjänster. 
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Personlig kontroll av kunderna är även en effekt som de automatiserade tjänsterna kan ge med 
sig. Detta berör främst de underliggande teorierna om hur kunden uppfattar och känner 
kontroll över tjänsten gällande framförallt risk, stress och tillfredställelse. Lee et al. (2002) tar 
i sin studie upp tre uppdelningar där människor känner att de har kontroll: när de har en 
förståelse och kan förutsäga en händelse, när de har svar till förfogande och på ett effektivt 
kan ändra sig samt när de har förväntningar på ett önskvärt resultat och en verksamhet 
accepterar dessa. Tjänsteleverantör kan i och med detta behöva ta till åtgärder för att förstärka 
kundens kontroll över tjänsterna. En ökad kontroll skulle bidra till minskad risk och osäkerhet 
för användningen av tjänsterna vilket i sin tur skulle öka användningstillfällena.  

2.7.2 Teknikens fördelar 
Staehr et al. (2012) har i en studie identifierat ett flertal teman som förklarar för hur och 
varför olika typer av komponenter medför affärsnytta vid införandet av ny teknik. De 
förklarar även för hur väl dessa teman tillsammans med underliggande relationer uppfyller 
den tänkta affärsnyttan i en organisation. Shang och seddon (2000) menar i en studie på att 
förutom de tjänster informationsteknik bidrar med, kan även en investering bidra till 
effektiviserade processer. Att effektivisera och automatisera befintliga processer ger en ökad 
affärsnytta framförallt gällande personal och arbetskraft. De processförändringar och 
förbättringar som teknik medför innebär förutom ökad affärsnytta, till förbättrade kostnader, 
produktivitet, kvalitet och service gentemot kunder. Staehr et al. (2012) går in vidare på 
relationerna med kunder och syftar samspelet teknik har med andra processer, både internt 
och externt inom verksamheten. De menar på att samspelet både skapar förändringar i 
organisationsstrukturen samtidigt som de kan ge påverkan på relationen med kunder. 
Samspelet är det som i sin tur möjliggör eller begränsar den förväntade affärsnyttan.  
 
Haverblad (2007) tyder på att vid utförandet av en processförändring är det viktigt att lägga 
upp en omfattande strategi för den påverkan förändringen kommer innebära. 
Förändringsprocesser har i de flesta fall någon form av påverkan på processer, personal och 
kunder. Vilket gör att förändringen även innefattar utveckling, utbildning och träning. Något 
som enligt kan underlätta samt minska osäkerheter vid förändringsprocesser är 
kommunikationen mellan ledning och personal. Vid en eventuell förändring blir det därmed 
viktigt att understryka och bevisa att förändringen är strategiskt rätt och prioriterad av 
ledningen. Haverblad (2007) tar fram ledarskap, förankring hos personalen och 
kommunikation som de kritiska framgångsfaktorerna vid en lyckad förändringsprocess.  
 
Ett av de teman Staehr et al. (2012) tar upp i sin studie är miljön. Vilket syftar på den sociala, 
ekonomiska och konkurrenssatta miljön som den nya tekniken ställs mot. Inom dessa 
områden spelar främst människans påverkan in, gällande hur väl de tillsammans med 
verksamheten påverkar uppnåendet av teknikens affärsnytta. I studien av Shang och Seddon 
(2000) betonar dem de integrerade processerna och de flexibla systemen som stödjande för de 
anställda genom att de bidrar till en “gemensam vision”. Genom den gemensamma visionen 
kan kommunikationen och organisationskulturen underlättas och förbättras för användarna.  
Teknik täcker den information och de processer som anses vara viktiga funktioner i ett 
organisatoriskt lärande. Det organisatoriska lärandet innefattar främst förändringar i 
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organisationsstrukturen, de anställdas lärande och som redan nämnt, de gemensamma 
visionerna. Den anställdes lärande betonar även Staehr et al. (2012) i ett av sina teman, och 
innefattar den anställdes utbildning och träning inom den nya tekniken. Detta är något som 
anses vara viktigt i och med att det är anses vara mest effektivt för att uppnå affärsnytta. De 
tar även upp att en typ av stöd kan leda till ökad affärsnytta. Stödet finns främst att hämta 
genom support och kan vara förebyggande vid upplärning och träning för den nya tekniken. 
 
Shang och Seddon (2000) framför tre typer av strategier där teknik används för att uppnå 
konkurrensfördelar: kostnadsledande, differentiering och fokus. De tar även fram innovationer 
och tillväxt som områden där företag kan använda teknik som ett verktyg. Den nya 
integrerade teknik blir därför en möjlighet för företag att skapa konkurrensfördelar genom att 
anpassa sina tjänster och produkter för användare till en lägre kostnad. Att förebygga för 
dessa konkurrensfördelar är för infrastrukturen ett av de grundläggande målen. Teknikens 
infrastruktur består av de it-resurser som stödjer och ligger till grund för nuvarande och 
framtida processer. När systemen integreras med processer skapar det en infrastruktur som 
framförallt kan stödja och förbättra flexibiliteten, sänka kostnader och marginalkostnad för 
affärsenheter samt öka förmågan för en effektivare affärsmiljö. 

2.8 Analysmodell  

Modellen är konstruerad efter de huvudsakliga syftet med rapporten och illustrerar delar från 
den teoretiska referensramen med utgångspunkt från TAM-modellen (Davis, 1989). Genom 
att bygga upp modellen med beståndsdelar utifrån den teoretiska referensramen och 
strukturera upp delarna på ”upplevd användbarhet” och ”upplevd användarvänlighet” kan 
därefter eventuella effekter sorteras upp i teknikens påverkan och fördelar. Beståndsdelarna 
utifrån den teoretiska referensramen är uppdelad i underrubriker som är relevanta för vilka 
effekter den nya tekniken kan ge påverkan på. Analysmodellen är även vinklad från ett 
aktörsperspektiv vilket innebär att fokus ligger på de anställdas användande gentemot kunder 
gällande den upplevda användbarheten och användarvänligheten (se figur 1).  

2.8.1 TAM-modellen 
TAM-modellen är en förkortning av teknikacceptansmodellen och är utvecklad av Davis 
(1989). Modellen används som ett verktyg för att mäta attityder och acceptans för 
användandet av ny teknik. TAM-modellen innefattar två huvudsakliga faktorer som ger 
påverkan och är avgörande för acceptansen och användningen av den nya tekniken. Med 
utgångspunkt från dessa kan även undersökningar ta fram sambandet mellan faktorerna. Den 
ena faktorn är “upplevd användbarhet” och syftar på hur väl en person upplever användandet 
av ny teknik som en bidragande faktor till förbättrade arbetsprestationer (se figur 1). 
“Upplevd användarvänlighet” är den andra faktorn i TAM-modellen och menar på hur väl en 
person anser att den huvudsakliga användningen av den nya tekniken fungerar utan 
ansträngning (Davis, 1989). Innebörden av dessa faktorer blir därför i praktiken, är ett system 
icke hanterbart eller överensstämmer inte med befintliga arbetsuppgifter upplevs inte den nya 
tekniken som varken användbar eller användarvänlig. Detta går hand i hand med 
komplexiteten och i vilken grad innovationen uppfattas vara svår att förstå och använda sig 
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av. Innovationer som är lätta att förstå och hantera accepteras snabbare än de innovationer 
som användaren behöver lägga ner tid och kraft för att lära sig. 
 
 
 
 
 

Figur 1. Analysmodell över den nya tekniken gällande effekterna av relationer, processer och 
funktionalitet utifrån upplevd användbarhet och användarvänlighet. 
Källa: Författaren (2016) och Davis (1989). 
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3. Resultat 
I resultatavsnittet behandlas den information som framkommit genom studiens 
undersökningar. Sammanställning av respondenternas intervjuer presenteras i uppdelade 
avsnitt utifrån den intervjuguide som finns tillgänglig i bilagor.  
 
Som tidigare nämnt är fallstudien inriktad på Sparbanken Rekarnes bankverksamhet. Banken 
är idag till hälften ägt av Swedbank och Sparbanksstiftelsen Rekarne. Genom att Sparbanken 
Rekarne är en del av Swedbank blir deras utbud av finansiella tjänster och produkter 
detsamma. Tillika Swedbank lägger de därför ett stort engagemang för en hållbar utveckling 
samtidigt som de vill skapa långsiktiga relationer tillsammans med deras kunder. Dessutom så 
arbetar de för att vara den mest tillgängliga banken i Södermanland genom bra service och 
snabba beslut. För att lyckas med detta valde de år 2013 att effektivisera och utveckla deras 
kundtjänst. Detta genom att erbjuda både kundservice och självservice av samtliga 
banktjänster via elektroniska plattformar och enheter. Dessa är placerade i deras nya moderna 
och fräscha lokaler i anknytning till deras kundtjänst. I februari 2016 lanserades även 
Swedbanks nya internetbank som är uppbyggd efter kundens önskemål och anpassad till alla 
plattformar. Swedbank erbjuder därmed alla finansiella tjänster och produkter genom din 
smartphone, surfplatta eller dator likväl som de gör på ett lokalt bankkontor (Swedbank, 
2016).  

3.1 Motiv till ett moderniserat bankkontor 

Mats som är verkställande direktör för Sparbanken Rekarne är även hjärnan bakom deras idag 
moderniserade bankkontor. Han beskriver att de främsta och drivande faktorerna till detta var 
att förbättra tillgängligheten för deras kunder samt minska väntetider och köer. Långa köer 
och väntetider hörde nämligen till vardagen för tre år sedan när han klev på rollen som VD. 
Då drev de en ”klassisk” bank där kunder tog en kölapp, väntade på att bli betjänade och 
därefter gjorde kundtjänstmedarbetarna allt åt kunden. De har idag en kundtjänst som sätter 
fokus på att hjälpa kunden via en så kallad ”informationsdisk” där de hanterar och hjälper 
kunder med bankärenden via internet- och mobilbanken på stationära Mac-datorer och iPads.  
 
Kristina och Louise som arbetar inom kundtjänst på Sparbanken Rekarne anser att detta 
arbetssätt är extremt tidsbesparande. Från att hanterat allt via klassiska kassor och kösystem 
kan de idag serva snabba ärenden direkt och även placera de lite längre bankärenden i kö 
genom deras ”miljövänliga kölapp”. Denna kölapp finns tillgänglig via iPhones som delas ut 
till de bankkunder med lite mer komplexa ärenden. Vid sidan av detta har de placerat ut 
kontorsbås där de med ”kölappen” hamnar när iPhonen plingar till. Mats beskriver dock att 
deras huvudsakliga mål i kundtjänst ligger i att ”hjälpa till självhjälp” via deras stationära 
datorer och iPads. Via dessa plattformar berättar privatrådgivaren, Patricia, att det främst är 
ärenden gällande betala räkningar, föra över pengar etc. som utförs. Beroende på vilken 
hanteringsgrad bankärendena gäller kan de sedan få vidare hjälp av kundtjänstmedarbetarna i 
självservicestationerna alternativt i kontorsbåsen. Förutom deras toppmoderna Mac-datorer 
och kontorsbås som ligger till förfogande för kunder har de i centrum av kundtjänst även 
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placerat ett fik. Allt för att kunderna skall vilja komma dit och utföra sina egna ärenden med 
tillgång till kundtjänstmedarbetarnas service vid behov. Vid utformandet av deras 
moderniserade kontor valde de att se allting utifrån ett ”kundperspektiv”. Miljön de ville ta 
fram skulle skapa en trevlig och välkomnande känsla där kunden skulle bli inspirerad till att 
göra affärer. De fokuserade på design och funktioner utifrån kundens behov, därav tog de 
medarbetarnas åsikter i andra hand. I och med detta har de kunnat utforma de kontor de har 
idag, där de har sorterat ärenden efter komplexitet samt skapat en miljö där 
kundtjänstmedarbetarna kan hjälpa flera kunder samtidigt. Allt för att effektivisera och 
förbättra tillgängligheten för kund. 
 
Samtliga intervjupersoner från Sparbanken Rekarne anser att de är konkurrenskraftiga 
gentemot andra bankkontor. De menar på att de är unika med sitt arbetssätt och hantering av 
kunder, vilket främst gynnas av deras självbetjäningsstationer som bidrar till en ökad 
tillgänglighet och kundnöjdhet. Kundtjänstmedarbetarna berättar att de fått tagit emot ett 
flertal studie- och kundbesök där bland annat andra banker velat få en inblick i hur deras 
arbetssätt inom deras moderniserade bankkontor och kundtjänst fungerar. Detta är något som i 
sin tur skapar en form av motivation då de anser att detta är ett kvitto på att de lyckas med det 
dem gör.  

3.2 Relationer 

Sparbanken Rekarnes nya och moderna kontor med teknik i centrum har skapat många bra 
reaktioner men intervjupersonerna berättar att det även har skapat sämre reaktioner från den 
äldre generationen av kunder. Dock beskriver kundtjänstmedarbetarna att dessa reaktioner är 
lätta att handskas med. Genom att de både kan ge personlig service samt service vid 
självbetjäningsstationerna. På detta sätt kan de då komma närmare samtliga av deras kunder 
och ge dem den hjälp de behöver. Kristina berättar att ett fåtal kunder har dragit ner på sina 
besök i samband med införandet av den nya tekniken, men besöken av de kunder som 
föredrar personlig service har ökat. Patricia menar på att konceptet med stationära datorer och 
iPads har gjort att de anställda kommit närmare sina kunder. Det tar alltid emot kunden med 
öppna armar och ger inte enbart ut en bankdosa eller betalar en räkning åt dom som de flesta 
andra banker gör, utan snarare tvärtom. De hjälper gärna till med självservicen samt komplexa 
bankärenden och på så sätt gör de kundernas vardag lättare i och med att de senare kan 
hantera sina bankärenden på egen hand. Hon berättar även att desto fler kunder väljer att 
komma in till kontoret idag på grund av att de känner sig bekväma och har en tillit för 
Sparbanken Rekarne. Samtliga intervjupersoner tror att tilliten har byggts upp genom deras 
starka engagemang, tillgänglighet och kundkännedomen gentemot sina kunder.  
 
Louise och Kristina går in mer djupgående på kundkännedomen, vilket är något de anser blir 
viktigare och viktigare för varje dag. De arbetar idag utifrån ett system som heter KYC 
(Know your customer) för att upprätthålla en bra kundkännedom. Systemet tillhandhåller ett 
formulär med frågor som de anställda måste utgå ifrån när de hanterar både nya och gamla 
kunder, svaren lägger de sedan in manuellt. Frågorna de ställer berör främst personuppgifter, 
inkomstkälla, inkomst och skattebetalningar. Detta för att kunna få en bättre förståelse över 



 22 

kundernas transaktioner och samtidigt kunna spåra eventuella pengar från den svarta 
marknaden enligt nya EU-direktiv. Märker de att kunden inte stämmer in på direktiven eller 
att det finns någon form av brottslighet inblandad så går ärendet direkt vidare till 
säkerhetschef eller polis. För kundtjänstmedarbetarna underlättar detta system för en bra 
kundkännedom, dock berättar de att frågorna och hanteringen av nya kunder överlag kan ta 
fram negativa reaktioner. De menar på att frågeställningarna blir väldigt personliga och kan 
bidra till att vissa kunder tar åt sig och illa vid sig. För att dra ner på dessa reaktioner erbjuder 
de broschyrer i kundtjänst samt på på bankens hemsida där de kan läsa mer om dessa frågor. 
Förutom KYC använder de sig av ett system som heter SYNK, som även det gynnar 
kundkännedomen. Här kan de se över kundnöjdhet, kundens engagemang i form av tjänster 
och konton de tillhandhåller. Tillsammans underlättar dessa system för deras processer samt 
hantering av kunder inom kundtjänst.  

3.3 Processer 

Processerna har enligt intervjupersonerna skapat ett förbättrat arbetssätt och tillgänglighet. 
Vilket enligt deras åsikt är något som blivit helt tillfredsställt med hjälp av den nya tekniken. I 
och med att de utgick från ett kundperspektiv vid utformandet av deras nya kontor anser Mats 
att de fått med de processer som skapar mest tillgänglighet och effektivitet för deras kunder.  
 
Kundtjänstmedarbetarna menar på att deras arbete är mer flexibelt idag än någonsin. Innan 
införandet av den nya tekniken var de låsta till vissa arbetsuppgifter och bankärenden för 
kund. Idag kan de arbeta mer fritt och där kunden behöver dem. Detta har framförallt bidragit 
till en förbättrad tillgänglighet och effektivisering inom kundtjänst. Vilket som Mats nämnt, 
var målet med de moderniserade kontoret. Kunniga kundtjänstmedarbetare inom både 
självservice och komplexa bankärenden bidrar framförallt till minskade väntetider och köer. 
Louise och Kristina berättar att utan den nya tekniken skulle inte deras nya arbetssätt se 
likadant ut. De menar på att det är med hjälp av deras självbetjäningsstationer och iPhones 
som kölappar blir processerna för både deras arbetsuppgifter och kundens ärenden mer 
effektiva. De styr kunderna från informationsdisken, och beroende på deras bankärenden 
försöker de styra dem mot självbetjäningsstationerna.  
 
Som tidigare nämnt använder sig Sparbanken Rekarne av systemen KYC (Know your 
customer) och SYNK inom kundtjänst för en bättre kundkännedom. Dessa två system 
underlättar processen inom kundhantering oerhört mycket. KYC är ett system som inte bara 
underlättar för kundkännedomen utan används även i ett förebyggande syfte mot penningtvätt 
och terrorism. Kundtjänstmedarbetarna använder detta system dagligen då de för in uppgifter 
om kunder manuellt. Dessa uppgifter om kund är det som ligger till grund för att en kund ska 
bli ”grön” i systemet, med andra ord bli accepterad som kund. Louise nämner att detta system 
kan bli ett hinder för vissa kunder och att det även kan bli en utmaning som 
kundtjänstmedarbetarna står inför varje dag. I och med de komplexa och personliga frågorna 
som behöver besvaras från varje kund. Dock kan de med hjälp av denna teknik arbeta mer 
effektivt då de slipper pappersarbete som tidigare tog väldigt mycket tid. 
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Trots att processerna inom kundtjänst idag är mer effektiva än någonsin berättar Mats att de 
vill förbättra dessa ytterligare. De vill helt ändra deras sätt att möta kunder på och förkorta 
dessa möten, allt för en ökad kundnöjdhet. Mats beskriver deras tänkta framtidsscenario, 
vilket innebär att kundens bankärende tas emot i informationsdisken och därefter skickas 
ärendet direkt vidare till experter som hanterar ärendet direkt. Experterna skickar därefter en 
lösning eller offert direkt till kund, detta skulle leda till en effektivisering på 50 procent. För 
att kunna åstadkomma detta inom en snar framtid så sker det idag en total processkartläggning 
med både intern och extern personal. De räknar med att förändra samt ersätta eller ta bort 
större delen av deras nuvarande processer i och med de åtgärder som kommer ske framöver. 
Till hjälp använder de sig av ett lokalt företag som bygger ett systemstöd mellan Sparbanken 
Rekarne och deras experter, i form av en virtuell server. Mats tror på effektiviserade processer 
då det leder till fler affärer vilket i sin tur ger större intäkter. Kundtjänstmedarbetarna tror på 
att ytterligare processer skulle kunna effektiviseras. De tar bland annat upp att det borde 
införas någon form av avtalshantering för nya kunder och tjänster. Detta är något som idag 
inte finns lättillgängligt och är något som tar tid att utföra samt komma åt. I samband med den 
processkartläggning som sker just nu på Sparbanken Rekarne kommer förslag liknande detta 
att läggas fram. 

3.4 Teknik 

Samtliga intervjupersoner är överens och tar upp internetbanken som det största fenomenet 
inom teknik. Jämför de med tidigare versioner är den ”nya internetbanken” anpassad till alla 
kundgrupper, tillskillnad mot förut då den äldre versionen var mer begränsad. Respondenterna 
beskriver den nya internetbanken som mer användarvänlig vilket i sin tur skapar fler 
användningstillfällen. Enkelheten och kundnöjdhet i form av kundens villkor är det som ligger 
till grund för bankens internettjänster. Sparbanken Rekarnes nya moderna kontor besvarar 
enkelheten av internetbanken genom att tillhandhålla dessa tjänster via deras plattformar 
placerade i kundtjänst. De har sex stationära datorer och fyra iPads till förfogande för deras 
kunder samt ett flertal iPhones de delar ut i samband med deras kösystem. Detta för att ge 
servicen en hög standard genom effektiva, tillgängliga och smidiga hjälpmedel. Dock 
beskriver kundtjänstmedarbetarna att en stor nackdel med att kundtjänst är så beroende av 
teknik är när systemfel och andra problem dyker upp. När detta sker blir kundtjänst 
stillastående och de behöver vänta in tekniker eller annan support för att lösa problemet. Detta 
kan medföra att kunder i vissa fall blir missnöjda, vilket är något de inom kundtjänst inte kan 
styra över. 
 
Louise och Patricia poängterar vid ett flertal tillfällen under deras intervjuer hur pass väl 
teknik underlättar vardagen för både dem och kunder. Genom att internetbankens utveckling 
blir mer och mer anpassad efter hur den används i människors vardag blir den också en höger 
hand för dagens bankärenden. De berättar mer om ett annat fenomen som blivit större de 
senaste åren, nämligen BankID. Denna tjänst var något som introducerades för några år sen 
och är något dem anser vara en framgångsfaktor till att internetbanken är så användbar som 
den är idag. Genom att kunna identifiera sig via internet får man tillgång till så mycket mer 
och kan således hantera desto fler bankärenden. Detta underlättar även för den självservice 
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som Sparbanken Rekarne erbjuder sina kunder. Patricia menar på att det som tidigare tog 45 
min att hantera, idag bara tar några få minuter genom användningen av bankId eller 
identifiering via bankdosa. Självservicen i sig genom självbetjäningsstationerna beskriver 
Louise som väldigt fördelaktiga då kunden hela tiden är i centrum och får välja vad de vill ha 
hjälp med inom internetbanken. Detta leder då till mindre manuell handläggning via 
dokument etc. och underlättar deras arbete något enormt.  
 
När det gäller teknikens säkerhet är meningen delad hos intervjupersonerna. Louise finner 
inga brister när det gäller säkerheten. Hon tar dock upp att allt eftersom teknik utvecklas får 
de anvisningar om att vara mer försiktiga då de finns risk för att de kan ske intrång i 
systemen. Kristina nämner att den öppna ytan inom kundtjänst kan ställa till det för både 
kunder och anställda. Genom de stationära datorerna finns nämligen skrivare tillgängligt 
vilket är en tillgång vissa kunder utnyttjar. När dokument skrivs ut och blir bortglömda kan en 
säkerhetsrisk uppstå i och med att sekretessbelagda uppgifter kan finnas med på vissa 
dokument. Dock rör sig kundtjänstarbetarna väldigt mycket inom kundtjänst och observerar 
för att förebygga detta. Kunder kan ibland agera oförsiktigt och inte hålla rätt på sina 
identitetshandlingar eller koder vilket kan leda till konsekvenser. Patricia och Mats anser att 
säkerheten sköts korrekt utifrån Sparbanken Rekarnes direktiv. De säkerhetsbrister som är 
vanligast inom kundtjänst och vid användning av internetbanken är att kunder anger fel 
kontonummer och en överföring sker till fel konto. De vill även förtydliga att intrång eller 
identitetsstöld är ytterst ovanligt och inte är något de ser som ett problem idag.  
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4. Analys 
I analysen ställs den teoretiska referensramen och insamlad empiri mot varandra utifrån den 
komponerade analysmodell för att klargöra för vilka effekter införandet och användningen av 
ny teknik har medfört för Sparbanken Rekarnes kundtjänst.  

4.1 Motiv till moderniserat bankkontor 

Zhou et al. (2010) tar fram internetbanken som en höger hand för dagens bankärenden vilket 
enligt tidigare studier inte går att tvivla på. En användare har maximal tillgång till de tjänster 
som behövs för bland annat kontohantering, överföringar, betalningstjänster. Mats, 
verkställande direktör på Sparbanken Rekarne, har med andra ord helt vart med i tiden när 
han valde att introducera internetbanken ytterligare genom att införa den genom ny teknik till 
kundtjänst. Kunder kan komma in och ha maximal tillgång till självservice via stationära 
datorer och iPads samtidigt som de har kunniga kundtjänstmedarbetare till sitt förfogande. 
Curran och Meuter (2005) menar på att teknik överlag alltid varit ett komplement och en 
tillgång för ett företags arbetsuppgifter. Framförallt på grund av att det bidrar till 
standardisering av tjänster, minskade kostnader och snabbare samt bättre service. De nämner 
även i sin studie att acceptans för den nya tekniken kan bli en svår uppgift och man bör därför 
ta hänsyn till teknikens design och funktionalitet.  I och med att Mats och övriga på 
Sparbanken Rekarne valde att utgå från ett kundperspektiv vid införandet av teknik är de väl 
förberedda på det motstånd som kan ske samtidigt som de under hela processen har tagit 
hänsyn till kund.  
 
Kellagher et al. (2002) väljer i sin studie att se internetbanken som ett affärsområde av en 
bank och teknik som sätt att underlätta på, vilket även ser ut att passa in på Sparbanken 
Rekarne. Mats berättade i sin intervju att motivet till deras nya tänk inom kundtjänst främst 
handlade om att skapa bättre tillgänglighet och minskade väntetider. Införandet av den nya 
tekniken till kundtjänst blir därför ett bra hjälpmedel för att lyckas. Detta främst på grund av 
att teknik gör bankärenden mer lättåtkomliga. Kundtjänstmedarbetarna lyfter framförallt 
teknik som tidsbesparande i jämförelse med deras tidigare arbetssätt där de var tvungna att 
göra allt åt kunden. Zhou et al. (2010) förtydligar detta och har i sin studie tagit fram 
fördelarna med banktjänster som framförallt innebär minskade investeringar i både tid och 
ansträngning. Detta är något som i sin tur skapar en konkurrens mellan bankerna. Teknik blir 
därför en möjliggörare för kunderna att välja rätt alternativ och tjänster som fullservicebanker 
och nischbanker erbjuder, därmed skapar Sparbanken Rekarnes koncept konkurrensfördelar.  
 
Enligt Lee et al. (2002) bör sökandet efter nya innovationer ständigt pågå. Dagens teknik och 
utvecklingar bidrar till hårdare konkurrens än någonsin. För att uppfylla kundens 
förväntningar bör företagen hela tiden möta kundens önskemål och behov för vara starka 
gentemot konkurrenter. Dock är detta inget som verkar vara något problem för Sparbanken 
Rekarne. Samtliga intervjupersoner anser sig redan vara konkurrenskraftiga gentemot andra 
bankkontor. De menar på att de genom deras unika kundtjänst, arbetssätt och hantering av 
kunder skapar en ökad tillgänglighet och kundnöjdhet. Fortsätter Sparbanken Rekarne i 



 26 

samma spår och utvecklas allt mer så följer de Lee et al. (2002) teori om att göra förändringar, 
uppdateringar och omstruktureringar för att skapa tillräckligt konkurrenskraftiga tjänster. 

4.2 Relationer 

Intervjupersonerna tar likväl som många andra källor upp att reaktioner från kund och 
användare kan skapa både bra och sämre reaktioner när det gäller införandet av ny teknik. 
Hos Sparbanken Rekarne är det främst den äldre generationen som skapar reaktioner när det 
gäller deras nya moderna kontor. Arvidsson (2013) går in på generation-/åldersfråga och 
menar på att det är tryggheten och användbarheten i teknik som påverkar användningen av 
internetbaserade tjänster. Grönroos (2003) menar dock på att relationen mellan kund och 
bank, i och med teknikens utveckling, är något som har försämrats under de flera decennier. 
Dock tar han vid att teknik alltid har varit till för att gynna och underlätta för kunden, 
framförallt när det gäller kundkännedom och hantering av nya och gamla kunder. Detta är 
något som kundtjänstmedarbetarna håller med om då de sämre reaktionerna som uppstår 
oftast är hanterbara. Patricia tror även att banken i samband med införandet av stationära 
datorer och iPads har kommit närmare sina kunder genom att de tillhandhåller självservice via 
dessa samt erbjuder personlig service. Ett ytterligare sätt för att motverka reaktioner och 
komma närmare sina kunder kan enligt Arvidsson (2013) vara att marknadsföra tjänsterna 
genom att framföra tydlig information, hålla i utbildningar och ge användarna vägledning 
genom hela processen. Detta är något som Sparbanken Rekarne har gjort i bakgrunden av 
deras förändringsarbete inom kundtjänst men är något som kan förbättras. 
 
Laukkonen och Lauronen (2005) går in vidare på att teknik möjliggör för en bättre 
kundkännedom och förbättrade servicefunktioner. De menar på att de internetbaserade 
tjänsterna kan skräddarsy möjligheter och erbjudanden för rätt kundsegment. Detta är något 
Louise och Kristina spinner vidare på i sina intervjuer då de anser att kundkännedomen blir 
viktigare för varje dag. Respondenterna arbetar främst med systemen KYC och SYNK för att 
underlätta hanteringen av kunder. Detta system kan, tillika teknik i sig, skapa reaktioner från 
kund i och med att vissa frågor blir för personliga då de innefattar information om bland annat 
inkomst, personuppgifter etc. Frågorna är obligatoriska och utgår från ett EU-direktiv som 
upprättades år 2014 för att förebygga penningtvätt och terrorism (Riksdagen, 2014). F 
För att handskas med de reaktioner som kan förekomma menar Curran och Meuter (2005) på 
att personal och leverantörer av system bör se över och prioritera delar för att skapa acceptans 
bland kunder. I Sparbanken Rekarnes fall går det ej i nuläget att göra någonting åt dessa EU-
direktiv, dock kan de lägga upp hanteringen och utfrågningen annorlunda. Istället för att 
kundtjänstmedarbetarna lägger in informationen manuellt i systemet kan kunderna istället 
göra detta själva via självbetjäningsstationerna. Detta är dock något som skulle kunna bidra 
till ökat engagemang och arbete för kund då det krävs att de ska kunna systemet ytterligare.  
 
Något som förutom acceptansen av teknik är avgörande för om hur pass stor användningen av 
teknik blir, är kundens förtroende och pålitlighet till banken. Detta är två faktorer som 
Eisingerich och Bell (2007) anser vara det viktigaste att ta hänsyn till när förändringar ske. I 
nuläget anser Patricia att detta är något som fungerar utmärkt hos Sparbanken Rekarne då allt 
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fler kunder kommer in i kundtjänst på grund av att de känner förtroende och en tillit för dem. 
Detta är utifrån Eisingerich och Bell (2007) teori något som ligger till grund för bankens 
fortsatta utveckling. Yousafzai et al. (2010) går in mer på detta och tar upp byggstenarna för 
hur kunden uppfattar bankens förtroende och pålitlighet. De menar på att kundens uppfattning 
är baserad på hur väl banken hanterar deras kunduppgifter. I och med att den nya tekniken 
underlättar för detta och bankpersonalen hjälper till att förbättra hanteringen så förbättras 
tilliten och förtroendet för Sparbanken Rekarne. Intervjupersonerna tror att bortsett från 
teknikens positiva påverkan på relationerna har även deras starka engagemang och 
tillgänglighet förbättrat både tillit och förtroendet hos kunderna. 
 
Utifrån Davis (1989) modell och verktyg för att mäta attityder och acceptans av användandet 
av ny teknik kan vi i bankens relation med kund skilja på ”upplevd användbarhet” och 
”upplevd användarvänlighet”. Dessa två syftar till hur väl en person upplever användandet till 
förbättrade arbetsprestationer och hur väl en person anser den huvudsakliga användningen av 
teknik utan ansträngning. Utifrån hur pass väl Sparbanken Rekarnes nya tekniken underlättar 
för kundtjänstmedarbetarna arbetssätt och hantering av kunder så bidrar det till en väl upplevd 
användbarhet. Utgår man från hur väl teknik fungerar utan ansträngning så skiljer det sig från 
kund till kund. Kundtjänstmedarbetarna menar på att i dagsläget fungerar deras hantering 
utmärkt men kan kompliceras beroende på olika typer av kunder. En del kunder behöver mer 
”hjälp till självhjälp” medan andra kunder inte behöver någon hjälp alls. Teknik underlättar 
dock överlag och fungerar som ett hjälpmedel för personalens hantering av kund om man 
jämför mot tidigare arbetssätt då de behövde ge service hela vägen. Idag medför teknik att de 
kan hantera flera bankärenden snabbare vilket ger en bättre tillgänglighet och mindre väntetid, 
vilket är och var måluppsättningen för Sparbanken Rekarne. 
 
När det gäller effekter på relationerna med utgångspunkt från påverkan och fördelar kan 
teknikens framfart enligt Lee et al. (2002) ge positiv påverkan på kundnöjdhet och 
arbetskostnader. Genom att agera som Sparbanken Rekarne och hantera kunder genom både 
personlig service och självservice så kan kunderna i sin tur välja hur de vill gå till väga i 
kundtjänst. Detta leder till att de i sin tur kan bredda sina strategier och samtidigt 
tillfredsställa kundens förväntade servicebehov genom effektivisering och kvalité i tjänsterna 
de erbjuder. Sparbanken Rekarne använder systemet SYNK för att mäta just det här, vilket 
kan ses som en framgångsfaktor. Detta genom att de genom systemet får statistik på 
kundnöjdhet och kundens engagemang inom kundtjänst.  
 
Lee et al. (2002) tar även upp personlig kontroll som en effekt som utgörs av teknik och gäller 
framförallt risk, stress och tillfredsställelse. De utgår från tre uppdelningar för i vilken grad 
människor känner att de har kontroll över teknik: när de har en förståelse och kan förutsäga en 
händelse, när de har svar till förfogande och på ett effektivt kan ändra sig samt när de har 
förväntningar på ett önskvärt resultat och en verksamhet accepterar dessa. Dessa tre nivåer 
kan Sparbanken Rekarne se över och möjligen ta till åtgärder för. Då en ökad kontroll över 
den personliga servicen och självservicen skulle kunna möjliggöra minskad risk och osäkerhet 
av teknik vilket i sin tur skulle öka användningstillfällena.  
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4.3 Processer 

Samtliga intervjupersoner på Sparbanken Rekarne anser att deras processer inom kundtjänst 
gällande tillgänglighet och arbetssätt är helt tillfredsställt av den nya tekniken. En process är 
för att förtydliga, enligt Ljungberg och Larsson (2012), en aktivitet som sker för att uppnå ett 
förväntat resultat för kund. Sparbanken Rekarnes huvudsakliga processer inom kundtjänst är 
att ge sina kunder den service de behöver för att utföra sina bankärenden på bästa möjliga sätt. 
Verkställande direktören anser att de fått med de processer som skapar mest tillgänglighet och 
effektivitet för deras service gentemot sina kunder. Detta i och med att införandet av den nya 
tekniken har skapat ett helt nytt arbetssätt. Från att vara låsta till vissa typer av bankärenden 
och ansvarsområden känner sig medarbetarna inom kundtjänst sig idag mer flexibla än 
någonsin. Detta främst på grund av att de erbjuder både service direkt till kund och service via 
självbetjäningsstationerna.  
 
Vid utformandet av nya processer bör man enligt Dumas et al. (2013) ta hänsyn till de 
resurser som finns till förfogande. När Sparbanken Rekarne förändrade sin kundtjänst utgick 
de från ett kundperspektiv. Utifrån detta kundperspektiv kunde de ta fram hur kunden ville bli 
bemött när de kom in till kundtjänst. Efter denna framtagning kunde de sedan baserat på deras 
resurser i form av personal och den nya tekniken ta fram nya processer för kundtjänst. Dessa 
resurser hänvisar då till de aktiviteter som sker genom deltagandet av kundtjänstmedarbetare, 
kund och den nya tekniken.  
 
En central process som är CRM och definieras enligt Computer Sweden (2016) som ett 
kundvårdssystem där verksamheter kan utveckla och bibehålla relationer med nya och 
befintliga kunder. Detta system fungerar som en hjälpande hand för framförallt människor 
inom kundtjänst, i och med att de underlättar för hanteringen av kunder. Grönroos (2003) 
menar även på att CRM är en av de bidragande faktorerna till att system till verksamheter 
införskaffas. Svaret på detta är för Sparbanken Rekarne, systemet KYC (know your 
customer), som underlättar kundkännedomen. Kundtjänstmedarbetarna menar på att detta 
system gör deras arbete mer effektivt då de slipper hantering av dokument som tidigare tog 
väldigt mycket tid. De kan idag sköta allt manuellt genom systemet via sina datorer och mata 
in den  information som krävs om deras kunder. I och med denna funktion underlättar 
systemet även för processen om hur de ska hantera nya och befintliga kunder. Systemet kräver 
nämligen att kund ska bli ”grön” i systemet för att vara kund hos Sparbanken Rekarne. En 
kund blir ”grön”, med andra ord godkänd, genom att systemet godkänner de uppgifter som 
skrivs in manuellt av kundtjänstmedarbetaren. Kundtjänst processer med den nya tekniken går 
därför ihop med övriga processer gällande kundhanteringen och stämmer därmed överens 
med Sandoe et al. (2001) teori om tvärfunktionella processer.  
 
Verkställande direktören för Sparbanken Rekarne berättar att de trots framgångar med deras 
nya och befintliga processer vill förbättra dessa ytterligare. Ljungberg och Larsson (2012) 
beskriver att man kan göra detta genom att analysera redan befintliga processer och sedan 
göra en eventuell förändring som leder till en processförbättring. För att genomföra detta 
behövs det en redan befintlig kunskap av samtliga delar inom verksamheten som sedan ska 
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kunna vidareutvecklas. I Sparbanken Rekarnes fall vill Mats göra en processförbättring för 
ytterligare en effektivisering och förändring av deras sätt att bemöta kunder inom kundtjänst. 
Han vill att de i framtiden ska kunna bemöta kund direkt vid informationsdisken och sedan 
skicka vidare kundens bankärende till experter som snabbare ska kunna hantera ärendet. Detta 
skulle enligt honom leda till en effektivisering med närmare 50 procent, fler affärer och 
samtidigt öka intäkterna. Dessa effekter är enligt Ljungberg och Larsson (2012) och Dumas 
et. al (2013) det vanligaste utfallet när det gäller processförbättringarna. Dock är det en lång 
väg dit och det krävs tekniker och metoder för att på lyckas med en eventuell förändring. Två 
av dessa tekniker är BPM och TQM. Ljungberg och Larsson (2012) förklarar BPM (business 
process management) som uppnåendet av en organisations mål genom förbättring, styrning 
och kontroll av väsentliga processer. Tekniken kan i ett helhetsperspektiv leda till positiva 
resultat för att leverera maximalt värde för både organisation och kund. TQM (Total quality 
management) är en teknik som har inspirerats av den tidigare nämnda tekniken och fokuserar 
på ett kontinuerligt förbättringsarbete. Enligt Dumas et al. (2013) kan denna fokusering 
prioritera de tjänster som skapar en processförbättring genom hela processflödet.  
 
Att använda sig av dessa tekniker skulle skapa fördelaktiga och konkurrenskraftiga processer 
för Sparbanken Rekarne. I och med att de vill förändra och effektivisera deras nuvarande 
processer kan de först genomgå en förbättring, styrning och uppföljning av dessa för att sedan 
kunna förbättra hela processflödet. Dock berättar Mats att de för bästa möjliga utfall just nu 
tar hjälp av ett externt företag som gör en total processkartläggning, vilket även det ligger till 
grund för processförbättring. Det skapar även en förståelse och kunskap över hur 
organisationens helhet ser ut. En processkartläggning blir därmed viktig för Sparbanken 
Rekarne då de räknar med att göra en förändring som innebär ersättning av större delen av 
deras nuvarande processer. Detta benämns enligt van der Aalst och van Hee (1995) som BPR 
(Business process re-design) och innebär en undanröjning av befintliga processer och en 
början på nytt. Förändringar genom en ”re-design” kan framförallt skapa 
förbättringsmöjligheter gällande kostnader och tidsbesparing, vilket är det grundläggande 
målet för Sparbanken Rekarnes processer. Hammer (1990) anser att behovet för 
processförbättring överlag är ett stort behov genom att den nya tekniken hela tiden medför 
förändrade arbetssätt. I och med dessa teorier är Sparbanken Rekarne helt med i tiden 
gällande processförbättringar inom kundtjänst. 
 
När det gäller processerna hamnar de lite i skymundan för en placering inom Davis (1989) 
acceptansmodell. Utförs processförändringarna genom tidigare nämnda tekniker och utfallet 
blir som önskat kommer dock detta kunna bidra till förbättrad upplevd användbarhet och 
användarvänlighet. I och med att eventuella förändringar kommer att ske för att effektivisera 
processer kommer därmed förbättrade arbetsprestationer kunna skapas. Kunder tillsammans 
med kundtjänstmedarbetarna kommer även att komma lindrigare undan när det gäller 
självservice då de snabbare får hjälp med sina bankärenden. Detta leder då till en minimerad 
ansträngning för hantering av teknik överlag, vilket i sin tur leder till att användarvänligheten 
blir bättre. 
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Processerna har minst sagt blivit effektiviserade för Sparbanken Rekarne vid införandet av ny 
teknik inom kundtjänst. Det går heller inte att undgå när man utgår från Shang och Seddon 
(2000) teori om att effektiviseringar av processer leder till ökad affärsnytta gällande personal 
och arbetskraft. Sparbanken Rekarnes anställda inom kundtjänst har under de senaste åren 
blivit mer flexibla och kunniga inom deras arbetsområden, vilket i sin tur har lett till bättre 
service gentemot kunder och förbättrade kostnader. Staehr et al. (2012) lägger ihop processer 
och kundservice som ett samspel och möjliggörare för en ökad affärsnytta. De menar på att 
relationerna mellan anställd, kund och processer är byggstenarna för detta. I och med att 
Sparbanken Rekarne har anpassat sina processer utifrån ett kundperspektiv och därefter sina 
resurser blir därför affärsnyttan hög. Dock går affärsnyttan att förbättras ytterligare genom 
Haverblad (2007) teori om förändringsprocessen. Hon menar på att man genom att ta hänsyn 
till samtliga resurser kan underlätta och minska osäkerheter. Vid nästkommande förändring 
bör därför Sparbanken Rekarne från start ta hänsyn till både kund- och aktörsperspektiv. Detta 
för att ta fram ledarskap, kommunikation och förankring hos personalen som är en kritisk 
framgångsfaktor vid en lyckad förändringsprocess. 

4.4 Teknik 

Den största utmaningen med ny teknik är enligt Curran och Meuter (2005) skapa acceptans av 
både personal och kunder. De menar dock på att man genom att ersätta arbetsuppgifter med 
ny teknik kan bidra till standardisering av tjänster, minskade kostnader och tid. Teknik 
kompletterar nämligen många arbetsuppgifter och blir därmed en stor tillgång för 
verksamheter. Med utgångspunkt från dessa två teorier anser de att prioritering ligger i 
användandet av tekniken genom att lära sig hantera och förstå sig på den nya tekniken. 
Intervjupersonerna är ense om detta och menar på att det problemet är löst genom den nya 
versionen av internetbanken som är anpassad till alla användargrupper. Utformandet av 
tekniken är helt baserat på kundens villkor och skapar därför både enkelhet och kundnöjdhet. 
Kunden kan även utifrån Scherer et al. (2015) teori skapa en unik kombination av service 
genom att använda sin egen kunskap tillsammans med det som teknik erbjuder. Detta bidrar 
både till en upplevd användbarhet och användarvänlighet utifrån Davis (1989) 
acceptansmodell.  
 
Tekniken som Sparbanken Rekarne tillhandhåller i kundtjänst för att tillfredsställa både 
personalens arbete och service gentemot kunder ligger på en plattform. En plattform är utifrån 
Computer Sweden (2016) definition ett befintligt operativsystem, en datortyp, databas eller en 
miljö. Internetbanken är anpassad efter alla plattformar och underlättar idag för utförandet av 
samtliga bankärenden. Därmed finns den tillgänglig på samtliga datorer och iPads inom 
Sparbanken Rekarnes kundtjänst. För att kunna använda dessa tjänster och förbättra 
användarvänligheten så krävs det ett grafiskt gränssnitt. Det grafiska gränssnittet möjliggör 
hanteringen av dessa bankärenden i form av en fimp (ikoner, fönster, mus och pekare) som 
internetbanken tillhandhåller på sin webbplats. Kundtjänstarbetarna menar på att utmaningen 
kring att skapa acceptans från kunderna underlättas i och med det lätthanterliga gränssnittet. 
De framhäver även att teknik och plattformar överlag underlättar något extremt för deras och 
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kunders vardag. Detta är något som även Lemos et al. (2015) tar upp. De menar på att 
”webben” är en verklig enhet som tillhandhåller och ger inverkan på alla vardagliga moment.  
 
Självservice är helt beroende av teknik och är en bidragande faktor till att människor idag 
väljer att integrera med den istället för servicepersonal. Enligt Meuter et al. (2000) studie 
utförs idag nästan hälften av alla bankärenden via teknik och helt oberoende av bankpersonal. 
Intervjupersonerna inom kundtjänst håller med till en viss grad, men menar på att kunder trots 
detta väljer att komma in till Sparbanken Rekarne. Detta främst på grund av deras 
tillgänglighet med både personlig service och självservice via stationära datorer och iPads. 
Meuter et al. (2000) finner även att självservice bidrar till tidsbesparing samtidigt som de tar 
fram attityder hos människor i hur väl de kan integrera med den nya tekniken och dess utbud 
av tjänster. Genom att tidsbesparing i form av minskade köer och väntetider var ett av målen 
för Sparbanken Rekarne blir självservicen ett kvitto på att de lyckas. Bortsett från 
tidsbesparingen ser Scherer et al. (2015) på självservice som en ökad tillgång och 
tillgänglighet. Detta är något som i sin tur leder till en ökad kontroll under hela 
serviceprocessen. Dock är säkerheten kring teknik och internetbaserade tjänster något som 
kan skapa osäkerhet för användningen.  
 
Laukkanen och Lauronen (2005) menar på att säkerhetsfrågan är den viktigaste frågan när det 
gäller acceptans och användning för ny teknik. De tar i sin studie upp tre olika typer av 
kundkrav som gäller angående säkerheten. Det första kravet gäller vid överföring av data och 
innebär att denna måste krypteras och säkerställas innan de skickas vidare. Kundkrav två 
gäller identifiering och användarens anslutning som behöver godkännas innan formulär 
skickas vidare. Efter godkännande av uppgifter via identifiering kräver kunden att det ska 
vara enkelt att få tillgång och tillstånd till information och uppgifter. Sparbanken Rekarne 
besvarar dessa kundkrav genom att tillhandhålla bankID och bankdosa till sina kunder. 
Genom denna typ av signering förebygger man risker gällande identitetsstöld eller intrång. 
Kundtjänstmedarbetarna tror även dessa är en framgångsfaktor till att internetbanken är så 
användbar som den är idag. De  underlättar även oerhört mycket för den för självservicen 
Sparbanken Rekarne erbjuder genom att kunderna lättare kan identifiera sig. Bortsett från 
denna säkerhetsåtgärd finns det dock en annan säkerhetsbrist som kan åtgärdas. Det som är 
vanligast förekommer inom kundtjänst och vid användning av internetbanken är att kunder 
anger fel kontonummer och överföringar sker till fel konto. Detta är dock inget Sparbanken 
Rekarne själva kan åtgärda utan måste gå genom utveckling som sker internt inom Swedbank. 
 
Utifrån detta som teknik medför till Sparbanken Rekarne bidrar det även till förbättrade 
strategier. Shang och Seddon (2000) tar upp tre strategier där teknik används för att uppnå 
konkurrensfördelar: kostnadsledande, differentiering och fokus. Allt detta uppnår Sparbanken 
Rekarne genom deras unika sätt att ersätta en mängd processer genom att använda teknik både 
till personlig service och självservice. Deras resurser i form av teknik stödjer och ligger till 
grund för nuvarande och framtida processer. 
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5. Slutsatser 
I detta kapitel görs återkoppling till fallstudiens syfte, problembakgrund och frågeställningar 
utifrån det som framkommit i analysen baserat på den teoretiska och empiriska information. 
 
Syftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och analysera vilka 
positiva effekter som införandet och användningen av ny teknik medfört till ett bankkontors 
kundtjänst ur ett aktörsperspektiv. 

5.1 Vilka positiva effekter ger den nya tekniken på relationen mellan 
personal och kunder? 

Den nya tekniken i form av stationära datorer, iPads och iPhones har tillfört väldigt mycket 
till Sparbanken Rekarnes kundtjänst. Med utgångspunkt från deras motiv om att förbättra 
tillgängligheten och minska väntetiden för kund så har de utifrån fallstudiens teoretiska 
referensram och tidigare studier lyckats i högsta grad. De har genom att erbjuda personlig 
service och självservice via självbetjäningsstationer lyckats komma närmare sina kunder och 
samtidigt förbättra sin kundhantering. Deras utbud av tjänster har i och med dessa 
servicekanaler skapat ett flexiblare arbetssätt för kundtjänstmedarbetarna. Vilket i sin tur har 
lett till en förbättrad tillgänglighet och kunskap inom flera arbetsområden. 
 
Relationen mellan personalen och deras kunder har underlättats i och med de funktioner som 
systemen tillhandhåller. KYC är ett kundvårdssystem som används inom banken och gör 
hanteringen av kunder lättare. Genom detta system har de anställda fått en bättre kunskap om 
olika kundgrupper som har lett till att de kommer närmare dem. Detta är dock något som 
skapat varierande reaktioner från nya och befintliga kunder då vissa anser att detta system blir 
lite för personligt. Kundtjänstmedarbetarna lyckas trots detta hantera de negativa reaktioner 
genom deras sätt att bemöta kunden på. Sparbanken Rekarnes koncept med den nya tekniken 
underlättar detta då de genom sin kundhantering hanterar kunduppgifter i systemen som 
plattformarna tillhandhåller. I och med detta förbättras tilliten och förtroendet för Sparbanken 
Rekarne. Bortsett från teknikens positiva påverkan på relationerna har även deras starka 
engagemang och tillgänglighet genom sin höga servicenivå förbättrat både tillit och 
förtroendet hos kunderna. 
 
För att summera det tidigare nämnda har teknik fungerat som ett hjälpmedel för personalens 
hantering av kund om man jämför mot tidigare arbetssätt, då de behövde hantera kundernas 
alla ärenden. Idag medför teknik att fler bankärenden kan hanteras snabbare vilket ger en 
bättre tillgänglighet och minskad väntetid, vilket är och var måluppsättningen för Sparbanken 
Rekarnes kundtjänst. 
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5.2 Vilka positiva effekter ger den nya tekniken på processerna inom 
kundtjänst? 

Processerna inom Sparbanken Rekarne har minst sagt fått effekter av införandet av den nya 
tekniken inom kundtjänst. Deras huvudsakliga processer inom kundtjänst är att ge sina kunder 
den service de behöver för att utföra sina bankärenden på bästa möjliga sätt. Teknik har 
effektiviserat detta avsevärt samt skapat en flexibilitet gällande deras arbetsuppgifter. Från att 
vara låsta till vissa typer av bankärenden och ansvarsområden känner sig medarbetarna inom 
kundtjänst sig idag mer flexibla än någonsin. Utformandet av tekniken är helt baserat på 
kundens villkor och skapar därför både enkelhet och kundnöjdhet. I och med att Sparbanken 
Rekarne har anpassat sina processer utifrån ett kundperspektiv och därefter sina resurser blir 
även deras affärsnytta hög. Detta har resulterat i att kundtjänstmedarbetarnas servicegrad mot 
kunderna ökat och som i sin tur med hjälp av kundvårdssystemet även förbättra processen 
gällande kundhantering. Systemet ger Sparbanken Rekarne chansen att utveckla och bibehålla 
relationer med nya och befintliga kunder. 
 
Sparbanken Rekarnes har en målsättning om att fortsätta effektivisera deras processer 
ytterligare. Detta kan de åstadkomma genom att genomgå en förbättring, styrning och 
uppföljning av deras nuvarande processer för att därefter förändra och effektivisera dessa. 
Resurserna som finns tillgänliga hos Sparbanken Rekarne i form av teknik kommer att 
fortsätta stödja och ligga till grund för nuvarande samt framtida processer inom kundtjänst. 
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Omnämnande  
Denna studie har varit en väldigt stor utmaning för mig då jag helt gjort den på egen hand 
utan feedback och hjälp från handledare. Jag vill därför först och främst ägna ett stort tack till 
min familj och vänner som stöttat mig genom hela studien. Sedan vill jag tacka min 
fantastiska kusin som har tagit sin tid att korrekturläst, gett feedback och gått igenom min 
studie del för del. Sist men inte minst vill jag tacka samtliga respondenter på Sparbanken 
Rekarne som gjort det möjligt för mig att genomföra denna studie. 
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Bilagor 

Intervjuguide kundtjänstpersonal och privatrådgivare 

Generella frågor 
Beskriv dig själv och din roll på Sparbanken Rekarne? Nämn ex: hur många år du arbetat och 
vad du har för erfarenheter inom yrket. 
Beskriv dina vardagliga arbetsuppgifter och hur en normal dag ser ut? 
Hur ser eran verksamhet och er kundtjänst ut idag? Och hur såg den ut för några år sedan? 
Anser du att era nya kontor är konkurrenskraftiga och hur skiljer de sig från andra 
banker/kontor?  
 
Relationer 
Hur uppfattar du att kunderna upplever de moderna kontoret? 
Vad har den nya tekniken gett för påverkan mellan dig och kunder? Mindre kundkontakt? 
Vad använder ni för system för kundkännedom?  
Vad hanterar systemen för uppgifter om kund?  
Vad krävs det för att bli en godkänd kund och hur ställer ni er till att hantera denna 
information? 
Hur upplever du att EU-direktiven påverkar relationen med kunden gällande 
kundkännedomen?  
Hur ser du på självservice? Utnyttjar kunderna det till max eller behöver ni finnas tillgängliga 
hela tiden? 
Hur  upplever du att kunderna  tar till sig den nya tekniken? Positivt eller negativt? 
Ligger fokus på att hjälpa kunden med deras ärenden eller mer på att hjälpa till med den nya 
tekniken (internetbanken)? 
Anser du att kundservicen är mer tillgänglig än tidigare? 
 
Proceser 
Hur skiljer sig dina vardagliga arbetsuppgifter i de moderna kontoret jämfört med tidigare? 
Vad anser du är den största förändringen med teknik och de moderna kontoren jämfört från 
tidigare? 
Ser ni teknik som ett hjälpmedel eller som en börda för arbetsuppgifter/kontakt med kund? 
Anser ni att funktionerna teknik utgör är tillräckliga för er kundtjänst eller finns det något ni 
skulle vilja tillägga?  
Finns det något du ytterligare skulle vilja göra för att effektivisera och modernisera er 
kundtjänst och era arbetsuppgifter? 
 
Funktionalitet/Teknik 
Hur upplever du den nya tekniken? Har det skett förändringar i teknik? 
Vad använder ni av er för plattformar i kundtjänst?  
Hur upplever du att  den nya tekniken fungerar?  
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Har utvecklingen av teknik påverkats av de hårda kraven från EU-direktiv? Eller hur hanterar 
ni dessa? 
Vilka funktioner i teknik anser du vara de mest fördelaktiga för kundtjänst och vilka arbetar ni 
med mest? 
Vad har ni upplevt för fördelar med den nya tekniken? Finns det några nackdelar? 
Hur ser du på säkerheten kring de moderna kontoren? Kunduppgifter etc. 
Anser du att  användarvänligheten på teknik  är  bra och gör teknik mer användbar eller 
tvärtom? 
Vilka funktioner tycker du den nya tekniken främst tillför?  
Hur ser ni på kundtjänst framtid? Tror ni teknik och självservice tar över arbetstillfällen och 
serviceyrken?  
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Intervjuguide Verkställande direktör 

Generella frågor 
Beskriv dig själv och din roll på Sparbanken Rekarne? Nämn ex: hur många år du arbetat och 
vad du har för erfarenheter inom yrket. 
Beskriv dina vardagliga arbetsuppgifter och hur en normal dag ser ut? 
Hur ser eran verksamhet och er kundtjänst ut idag? Och hur såg den ut för några år sedan? 
Anser du att era nya kontor är konkurrenskraftiga och hur skiljer de sig från andra 
banker/kontor?  
Vad var den bidragande faktorn till att modernisera eran kundtjänst? 
Hur utvecklade ni de moderna kontoren och vilka faktorer tog ni hänsyn till? 
 
Relationer 
Hur uppfattar du att kunderna upplever de moderna kontoret? 
Vad använder ni för system för kundkännedom?  
Vad hanterar systemet för uppgifter om kund?  
Vad krävs det för att bli en godkänd kund och hur ställer ni er till att hantera denna 
information? 
Hur upplever du att EU-direktiven påverkar relationen med kunden gällande 
kundkännedomen?  
Hur ser du på självservice? Utnyttjar kunderna det till max eller behöver ni finnas tillgängliga 
hela tiden? 
Hur  upplever du att kunderna  tar till sig den nya tekniken? Positivt eller negativt? 
Anser du att kundservicen är mer tillgänglig än tidigare? 
 
Processer 
Vad anser du är den största förändringen med teknik och de moderna kontoren jämfört från 
tidigare? 
Anser ni att funktionerna teknik utgör är tillräckliga för er kundtjänst eller finns det något ni 
skulle vilja tillägga?  
Finns det något du ytterligare skulle vilja göra för att effektivisera och modernisera er 
kundtjänst och era arbetsuppgifter? 
Har ni använt er av någon speciell teknik/verktyg för att förändra era processer? 
Hur har ni utvärderat era processer nu gentemot tidigare? 
Har ni omstrukturerat era processer eller ser ni något behov av att göra det framöver? (re-
design) 
Har den nya teknikenen gjort att ni behövt göra förändringar i andra närliggande processer? 
Nedskärningar på personal, timmar etc? 
 
Funktionalitet/Teknik 
Hur upplever du den nya tekniken? Har det skett förändringar i teknik? 
Vad använder ni av er för plattformar i kundtjänst?  
Hur upplever du att  den nya tekniken fungerar?  
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Har utvecklingen av teknik påverkats av de hårda kraven från EU-direktiv? Eller hur hanterar 
ni dessa? 
Vilka funktioner i teknik anser du vara de mest fördelaktiga för kundtjänst och vilka arbetar ni 
med mest? 
Vad har ni upplevt för fördelar med den nya tekniken? Finns det några nackdelar? 
Hur ser du på säkerheten kring teknik på de moderna kontoren? Hantering av kunduppgifter 
etc. 
Anser du att  användarvänligheten på teknik är bra och gör teknik mer användbar eller 
tvärtom? 
Vilka funktioner tycker du den nya tekniken främst tillför?  
Hur ser ni på kundtjänst framtid? Tror ni teknik och självservice tar över arbetstillfällen och 
serviceyrken?  


