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ABSTRACT 
 

Level: This is a final thesis for a bachelor degree in Business Administration. The thesis is 

oriented in the field of marketing and written at the University of Gavle. 

  

Authors: Jakob Toivonen & Payam Khatibnia 

 

Date: December 2013 

 

Tutors: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder-Frick 

 

Title: The road to the bank's mobile application - a study of the major banks' implementation 

process regarding Self-Service Technologies. 

 

Purpose: The purpose of this study is to analyze how Swedish banks implement their mobile 

Self-Service Technologies (SST) among consumers. The study will contribute to an 

understanding of how organizations are working to implement SST. 

 

Research questions: How are elements of implementation SST incorporated regarding the 

banks mobile application? Are any of the elements more commonly found in the 

implementation work than others? 

 

Method: The study is qualitative and based upon scientific theory in the field of marketing 

and oriented in implementation of SST. The empirical study was conducted by a case study 

with in-depth interviews of 10 civil servants in the banking sector. The interviews took place 

during November 2013. The interviews were recorded and examined in order to find 

similarities regarding the organizational view of the implementation work.  

 

Results and Conclusion: The study finds seven elements of implementing SST that are 

transferable to the banks that have been analyzed. The study has not been able to find any of 

the elements more important to the implementation process than the others.  Finally the study 

share a view of how the seven elements of implementation SST are being operationalized at 

three of Sweden´s largest banks.  



 

 

Contribution: The study contributes to the subject of SST by showing how elements of the 

implementing work are being operationalized by an organization. Regarding organizations 

and management the study can contribute by showing how elements of implementing SST are 

being handled by some of the largest banks in the Swedish market as well as showing SST 

can contribute in a multi-channel solution on how to engage customers.  

 

Limitations and further research: Limitations of the study have been that only 10 

respondents have been interviewed which are a small selection of the total of employees 

working with the implementing process. Another limitation is that the interviews might not 

give a proper view on how different elements are being worked with. This is because some 

aspects of the banks implementation work might not have been included. For further research 

we recommend that other industries be studied to test if the elements are being handled 

similarly. Another interesting research topic that we recommend is to examine how customers 

look upon these elements and if, in their opinion, any element is seemed more important for 

their adoption of SST. 
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SAMMANFATTNING 
 

Nivå: Examensarbete tillhörande kandidatexamen i Företagsekonomi. Studien är inriktad 

inom området för Marknadsföring och är skriven på Högskolan i Gävle. 

 

Författare: Jakob Toivonen & Payam Khatibnia 

 

Datum: December 2013 

 

Handledare: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder-Frick 

 

Titel: Vägen till bankens mobilapp – En studie i storbankernas implementeringsarbete 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur svenska storbanker implementerar sin 

mobil självbetjäningsteknik (SST) bland konsumenter. Studien ska bidra till att skapa 

förståelse för hur organisationer arbetar med att implementera SST. 

 

Frågeställning: Hur har implementeringsmoment använts vid bankernas implementering av 

sin mobila SST? Är någon eller några av momenten mer vanligt förekommande i 

implementeringsarbetet än andra? 

 

Metod: Studien är baserad på vetenskaplig teori inom fältet för marknadsföring. Det 

teoretiska materialet består av vetenskapliga artiklar som behandlar implementering av SST. 

Genom att utgå från studiens syfte var det lämpligt att använda en kvalitativ metod. Studiens 

empiriska undersökning utgjordes av en fallstudie. Där intervjuades 10 stycken tjänstemän 

från tre av Sveriges storbanker. Genom att observera utfallet från intervjuerna erhölls 

nyckelord. Förekomsten av dessa nyckelord har sedan analyserats för att finna mönster i 

respondenternas svar. 

 

Resultat och Slutsats: Studien finner sju delmoment som är överförbara till 

implementeringsarbetet hos de banker som studerats. Studien kan inte visa huruvida någon 

eller några av momenten ska vara mer framträdande än andra i implementeringsarbetet. 



 

Slutligen visar studien en bild av hur de sju momenten för implementering av SST används 

hos tre av storbankerna på den svenska marknaden.  

 

Bidrag: Studien bidrar till forskningsområden inom SST genom att visa hur moment i 

implementeringsarbetet används av en organisation. För verksamheter och dess ledning bidrar 

studien till att visa hur implementeringsmomenten hanteras hos tre av de största bankerna 

inom den svenska marknaden. Studien bidrar även till att visa hur SST kan utgöra ett verktyg 

till att möta kunder i en flerkanalslösning.  

 

Begränsningar och förslag till framtida forskning: Att studien innefattar intervjuer hos 10 

stycken respondenter kan påverka dess generaliserbarhet. Resultatet förväntas därför inte 

generaliseras till enskilda banker utan snarare bidra med en bild av bankers sätt att 

implementera SST. Vidare är studiens mönster nödvändigtvis inte överensstämmande med 

bankernas hela implementeringsarbete. Detta då vissa nyckelord kan användas trots att de inte 

innefattats i intervjuerna. Till fortsatt forskning rekommenderas att studera samma fenomen 

men mot verksamheter i andra branscher. Detta för att se huruvida implementerings-

momenten även är applicerbara mot deras marknad. Ett ytterligare intressant ämne kan vara 

att undersöka hur kunder ser på implementeringsmomenten. Detta för att se om vissa moment 

anses mer viktiga för kundens adoption av SST. 

 

Nyckelord: SST, självbetjäningsteknik, implementering, bank, mobilapplikation 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer studiens ämne att introduceras. Inledningsvis delges bakgrunden i 

varför ämnet anses aktuellt. Därefter presenteras intressen i att studien genomförs. Slutligen 

presenteras studiens syfte tillsammans med avgränsande faktorer. 

 

1.1 Bakgrund 

De snabba framstegen inom IT har lett till att näringslivet under de senaste decennierna utsatts 

för stora förändringar vad gäller deras sätt att bedriva affärer (Venkatesh & Davis, 2000; 

Curran & Meuter, 2005; Liljander, Gillberg, Gummerus & Riel, 2005; Balasubramanian, 

Peterson, & Jarvenpaa, 2002). Utveckling av ny teknik har revolutionerat konsumtionen av 

tjänster och produkter. Nya innovativa tjänster, utvidgningar av befintliga tjänster eller 

förbättringar i tjänstens leveransprocess beskrivs vara faktorer till detta (Lee & Allaway, 

2002). Trots att teknik numera är en central del av sättet att se på företagande beskrivs många 

fall där kapaciteten inte fullt tas tillvara (Venkatesh & Davis, 2000; Curran & Meuter, 2005).  

 

När det gäller tjänster avsedda för kunders användande, beskrivs tekniken fortfarande kunna 

integreras betydligt mer (Curran & Meuter 2005). Kunders upplevelser av företag beskrivs till 

stor del utgöras av interaktioner mellan kund och verksamhetens personal. Dessa fysiska 

möten blir på så sätt viktiga i syfte att delge en positiv bild av verksamheten (Bitner, Brown & 

Meuter, 2000). Många tjänsteleverantörer och återförsäljare har börjat använda ett bredare 

spektrum av tekniska verktyg för att möta sina kunder. Detta har lett till att verksamhetens 

kunder har möjligheten att konsumera tjänster elektroniskt utan en direkt kontakt med 

företags personal (Meuter, Ostrom, Bitner & Roundtree, 2003; Montazemi & Saremi, 2013). 

Ett av de mer framträdande resultaten som tillkommit efter framstegen inom teknik har blivit 

introduceringen av IT-baserade självbetjäningstjänster (Castro, Atikonson & Ezell, 2010; 

Shieh, 2005). 

 

Self Service Technologies (SST), som vi till svenska väljer att översätta, till 

självbetjäningsteknik, är ett samlingsnamn för de tekniska tjänster som erbjuder kunder att på 

egen hand uträtta ärenden. Kunden kan med andra ord genomföra transaktioner och köp utan 

direkt fysisk kontakt med en medarbetare på en verksamhet (Bitner, Brown & Meuter, 2000). 

Exempel på SST är uttagsautomater för kontantuttag, självscanningskassor i matvarubutiker, 

nätbaserade bokningssystem för hotellkedjor och resebolag samt obemannade bensinstationer. 
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För tjänsteleverantören kan SST innebära fördelar såsom leveransstandardisering, minskade 

arbetskostnader och förbättrade leveransalternativ (Curran & Meuter, 2005; Ding, Verma & 

Iqbal, 2007; Castro, et al, 2010) Uttalade fördelar för kunderna beskrivs vara bekvämlighet 

och tillgänglighet. Detta innebär att SST kan bidra till att kunder kan utföra sina ärenden 

oberoende av tid och plats. Ytterligare kundfördelar med SST är att kunden kan utföra sitt 

ärende snabbare än vid ett fysiskt möte. Kunden ska genom SST dessutom få en känsla av 

ökat oberoende. Detta då kunden på egen hand kan utföra sitt ärende utan hjälp av 

servicepersonal eller kundtjänst (Meuter, Ostrom, Roundtree & Bitner, 2000).  
 

Att utföra sina bankärenden på bankernas kontor har blivit allt mer sällsynt de senaste åren. 

På grund av utvecklandet av SST kan överföringar, betalningar samt kontroll av konton och 

kort numera utföras i kundernas mobiltelefoner och via internet (Svenska bankföreningen A, 

2013-09-12). Under 1996 lanserades internetbanken på den svenska marknaden (Svenska 

bankföreningen B, 2013-09-13) och under åren 2009 och 2010 lanserar storbankerna sina 

mobilapplikationer till smarta telefoner. I slutet av april 2013 fanns strax över 2,6 miljoner 

användare av storbankernas mobilapplikationer, (DN 2013-09-12). På lång sikt beskrivs 

trenden kunna bidra till att de traditionella bankkontoren ersätts med kontor som koncentrerar 

sig på rådgivning och försäljning (Svenska bankföreningen B, 2013-09-12). Detta då 

kassaärenden istället kan utföras genom SST utan hjälp av bankpersonal. 

 

Ser vi till internet- och mobiltelefon-användandet på svenska marknaden beskrivs den fortsatt 

att öka. Den stora ökningen sker numera genom mobilt internet som övertar allt mer av det 

totala internetanvändandet. En ytterligare förändring på den svenska marknaden är 

användandet av smartphones. 2013 användes denna typ av mobiltelefon av 65 procent av 

befolkningen mot 22 procent år 2010 (ISS, 2013-11-27). Det ökande internet- och 

smartphoneanvändandet ser vi kunna möjliggöra en ökning i användandet av SST som kräver 

uppkoppling via nätet. Mobilsverige.se uppskattar enligt sina undersökningar att 68 procent 

av den svenska befolkningen använder en smartphone år 2013. Detta är fler än andelen som 

har en dator vilket utgör 56 procent (mobilsverige, 2013-11-27). Genom att en större andel 

personer använder smartphones bör en mobilbaserad SST kunna nå en större målgrupp i 

jämförelse med en SST som kräver dator och fast internetuppkoppling. 

 

Den information storbankerna delger på sina hemsidor såväl som i media tyder på ett intresse 

av en fortsatt utveckling mot att driva kundmötet genom internetbaserade och 
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mobilapplikationsbaserade typer av plattformar. Lotta Lovén, chef för internet- och 

mobilutveckling på Swedbank, beskriver hur hon tror att mobiltelefonen är på väg att bli den 

vanligaste vägen till banken (DI, 2013-09-12). Anna Sundblad, presschef på Swedbank 

uttrycker en uppskattning från konsumentens sida att utföra sina bankärenden oavsett tid och 

plats (DN, 2013-09-12). Christian Claussen, VD på Nordea, beskriver även han vikten av 

tillgänglighet för bankkunderna. Att bygga relationer på nätet anses vara en central fråga i 

bankens fortsatta arbete. I anslutning till detta beskrivs även hur kontorens fysiska 

kassahantering minskas ned successivt (Nordea, 2013-09-12). 

 

Jämförs kunder med medarbetare vad gäller viljan att börja använda SST beskrivs 

medarbetarna betydligt lättare att motivera (Curran & Meuter, 2005). Det som påverkar 

kundens ovilja att adoptera SST beskrivs ofta utgöras av bristande erfarenhet och kunskap 

inom IT (Liljander et al., 2005). Trots full förståelse för nyttan i SST-användandet bidrar 

teknisk osäkerhet till att kunder fortsatt väljer att använda mer traditionella vägar för att 

uträtta sina ärenden (Meuter et al., 2003). Ytterligare faktorer som ligger till bakgrund i 

kunders ovilja att börja använda SST beskrivs vara oron att privata och konfidentiella 

uppgifter riskerar att utlämnas. Detta framförallt med hänseende till utsatthet för oönskad 

marknadskommunikation (Bitner et al., 2000).  

 

För att möjliggöra en ökning i användandet av sin SST behöver organisationer motverka den 

oro som existerar hos sina kunder (Meuter et al., 2003). I syfte att göra sina kunder mer 

bekväma för ny teknik är det väsentligt att löpande utbilda och motivera användandet av SST 

när möjlighet finns (Bitner et al., 2000). Organisationen behöver dessutom tydliggöra de 

förmåner kunden får genom att använda SST framför andra transaktionskanaler (Collier & 

Kimes, 2013). De aktiviteterna som används för att åstadkomma detta beskrivs behöva 

anpassas till organisationens olika kundsegment. Ett standardiserat sätt för hela kundstocken 

beskrivs otillräcklig (Ding, Verma & Iqbal, 2007).  

 

En stor mängd forskning inom konsumentens förmåga och vilja till adoption har bidragit till 

åtskilliga förslag för hur organisationer bör anpassa sina SST. Trots detta finns intressen för 

utförligare studier inom aktiviteter för att attrahera kunder och medarbetare att använda SST 

(Bitner et al., 2000; Hassanuddin, Abdullah, Mansor & Hassan, 2012). Vad organisationers 

beslutsfattare tror att konsumenten har för krav gällande SST och hur dessa erbjuds beskrivs 
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kunna bidra ett ytterligare komplement till den forskning som existerar (Collier & Kimes, 

2013).  

 

Då bankerna visar intresse att styra fler transaktioner genom sina internetbanker och 

mobilapplikationer ser vi det som lämpligt att undersöka implementeringsarbetet av SST i 

deras verksamhet (Svenska bankföreningen B, 2013-09-12; Nordea, 2013-09-12). Då en 

majoritet av befolkningen i någon mån är tvungen att interagera med bankerna ser att deras 

kundstock utgör ett stort antal kundsegment. Detta bör innefatta kunder med oro för ny teknik 

som diskuteras av Bitner et al. (2000); Meuter et al. (2003) samt Liljander et al. (2005). Att 

tillfredsställa behoven från kunder som är obenägna att börja använda SST samtidigt som att 

fortsätta stimulera mer adoptionsvilliga kundsegment att använda SST mer, ser vi som en 

utmaning för den mobila SST. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur svenska storbanker implementerar sin mobila 

SST bland konsumenter. Studien ska bidra med att skapa förståelse för hur organisationer 

arbetar med att implementera SST. 

 

1.3 Avgränsning 

Med utgångspunkt i vårt syfte kommer vi inrikta oss mot organisationens perspektiv på 

implementeringsarbetet. Vi kommer alltså inte att studera vilka faktorer konsumenten 

värdesätter hos en SST utan vilka faktorer en organisation anser mest väsentliga. Vi kommer 

även att inrikta oss till att studera bankernas implementeringsarbete mot sina kunder på den 

svenska marknaden. Vi har slutligen valt att avgränsa oss i att studera de strategier vi anser 

främst förekommande i tidigare forskning inom ämnet i empirin. 
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2.0 TEORI 

I detta kapitel kommer studiens bakgrund att utvecklas till ett teoretiskt ramverk.  Modeller 

innefattande moment för implementering av SST existerar i tidigare forskning. Vissa 

momenten skiljer sig modellerna emellan medan andra är mer förekommande. Detta har 

bidragit till att studien inte ämnar undersöker en sedan tidigare framtagen modell. I stället 

grundar sig det teoretiska ramverket på, vilka författarna utvinner vara, de sju främst 

återkommande implementeringsmomenten för SST. Momenten sammanfattas slutligen i en 

modell som ligger till grund för studiens forskningsfrågor.  

 

2.1 Implementering av SST 

2.1.1 Syftet med SST 

Varje verksamhet behöver enligt Bitner, et al (2003) ha ett tydligt syfte till varför de ska 

introducera en SST. Meuter, et al (2000) beskriver hur det kan finnas åtskilliga orsaker till 

varför en organisation introducerar en SST. Verksamheten kan genom en SST minska ned 

sina arbetskostnader. Detta då kunden på egen hand kan utföra sina ärenden utan hjälp av 

servicepersonal (Meuter, et al., 2000). Genom att tillföra en SST delger verksamheten sina 

kunder större utbud av transaktionsvägar, något som beskrivs kunna bidra till utökad 

kundnöjdhet. SST beskrivs dessutom kunna utgöra en, för kunden, smidigare och snabbare 

transaktions-väg än en traditionell fysisk kontakt. Ett ytterligare syfte kan vara att nå nya 

kundsegment som endast rör sig i den kanal som SST är anpassad till. Slutligen kan syftet helt 

enkelt vara att konkurrenter börjat använda SST och att verksamheten inte vill ha ett mindre 

omfattande kanalutbud än sina rivaler (Beatson, et al., 2007).  

 

SST behöver i sin tur utformas för att kunna möjliggöra de syften som funnits till att 

introducera den (Meuter, et al., 2000; Hsieh, 2005). Är syftet att erbjuda en mer 

användarvänlig transaktionskanal behöver SST anpassas efter olika kunders kompetens och 

erfarenhet inom den teknik som tillhandahålls dem. Att studera vilka kundsegment som är 

obekväma vid användandet av SST är ett viktigt arbete i syfte att nå ut till en allt bredare 

målgrupp (Guraau, 2002). Aktiviteter kan tillämpas för att se om ovilja är baserad på 

erfarenheter hos kund-segmentet eller om det rör sig om förutfattande uppfattningar om 

teknik. Detta gör i sin tur att SST kan utformas att möta de preferenser som dess tänkbara 

målgrupp har (Bobbit & Dabholkar, 2001:443). I syfte att generera ett högt användande av 
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SST bör användaren delges fördelar långt över vad alternativa vägar till SST erbjuder (Hsieh, 

2005:80).  

 

Beroende av vilket syfte som legat till grund för framtagandet av en SST behöver 

verksamheten anpassa budskapet till sina kunder. Är syftet för introduktionen av SST 

kostnadsreducering behöver det innefattas i budskapet som delges verksamhetens kunder. Att 

delge tillgjorda budskap beskrivs genomskinligt och kan få en negativ effekt för 

verksamhetens implementering. Verksamheter beskrivs föredra att kommunicera ut signaler 

om ökad kundnöjdhet framför kostnadsreduceringar (Bitner, Ostrom & Meuter, 2002). För att 

åstadkomma detta behöver kundens intressen enligt Hsieh (2005) återges i syftet bakom 

framtagandet.  Detta styrks av Collier, Sherrell, Babakus, & Horky, (2014) studie där kunden 

är villig att använda sig av SST om dennes intresse ger dem en fördel i användandet. Detta 

resulterar i sin tur i att åberopa positiva känslor rörande SST användandet. Att med 

utgångspunkt i att konkurrenter redan introducerat likartade tjänster beskrivs inte utgöra ett 

tillräckligt skäl till att utveckla en SST (Collier et al. 2014). Medarbetarna utgör en väsentlig 

roll i förmedlandet av syftet med SST. Att klargöra värdet i att implementera SST för 

verksamhetens medarbetare ska därför vara av intresse (Cadwalder, Jarvis, Bitner & Ostrom, 

2010:231). 

 

2.1.2 Kundfokus 

Att nå framgång med SST ställer organisationsmässigt stora krav på hur kundfokuserad SST 

är utvecklad att vara (Bitner et al., 2002). Alla kunder förklaras ha olika kompetenser och 

tekniska behov (Meuter, et al., 2000). SST behöver därför utformas utifrån kundernas 

perspektiv (Meuter, Ostrom, Bitner, & Roundtree, 2003). Ett vanligt missnöje som beskrivs 

inverka på implementeringen av SST kretsar kring att tjänsten inte är tillräckligt 

användarvänlig (Bitner, Ostrom & Meuter, 2002). Många kunder avstår därmed från att pröva 

på SST av anledningen att de inte vet hur de rent praktiskt ska använda den. En för komplext 

utformad SST begränsar på så sätt användandet (Cresswell, Bates, & Sheikh, 2013).  

 

För att förhindra detta kan verksamheten analysera den målgrupp som är tänkt att använda 

SST. De data som framkommer i dessa analyser bör sedan ligga till grund för hur SST 

utformas. Detta för att lyckas skapa en SST som inte är för komplicerad för verksamhetens 

kunder att använda (Meuter, et al., 2003). Hsieh (2005) beskriver på likartat sätt hur 

verksamheten bör involvera sina kunder i utvecklingsprocessen. Genom att uppta kunders 
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preferenser innan SST introduceras till marknaden kan gapet mellan kundens tekniska vana 

och den som krävs för att använda SST minskas ned. Cresswell, et al (2013) förklarar på så 

sätt att samförstånd kan skapas mellan användaren och producenten.  

 

“It is important to understand factors that influence adoption of technology-based service 

delivery options” (Meuter, et al., 2000). 

 

Verktyg för att åstadkomma detta beskrivs kunna vara fokusgrupper där representanter från 

olika kundsegment får göra sina åsikter hörda vid utvecklingsprocessen av SST. På så sätt 

samlar verksamheten in ett brett spektrum av preferenser och kan anpassa SST mot en bredare 

kundstock. Ytterligare verktyg kan utgöras av forum som är specifikt utformade för att utbilda 

kunden i den nya teknik som introduceras (Hsieh, 2005). Att utöver detta även applicera 

träningsprogram för medarbetarna där de själva får möjlighet att träna sina färdigheter inom 

SST beskrivs även det som en ytligare verktyg till att effektivisera implementeringen (Daim 

& Oliver, 2008). Att tillhandahålla instruktionsmanualer och support till kunderna ska 

slutligen möjliggöra att löpande underhålla den utbildning som delgivits vid SST 

introducerande (Hsieh, 2005). 

 

I de fall kunder i slutändan visat sig föredra SST framför traditionella vägar har faktorer som 

kostnader, tidsbesparing och personlig kontroll varit avgörande (Ding, Verma & Iqbal, 2007). 

Genom att delge information till verksamhetens kunder och samtidigt samla information ifrån 

dem kan långsiktigt värde åstadkommas för båda parter (Payne & Frow, 2005:170). I vissa 

fall beskrivs fördelar som tids- och kostnadsbesparing samt kontroll inte enbart behöva 

tillhandahållas kunderna utan även kommuniceras i syfte att få kunderna att i slutändan 

uppleva dem (Hsieh, 2005). 

 

2.1.3 Främja användandet 

Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) menar att den nytta en kund upplever att en tjänst tillför är 

avgörande för det slutgiltiga användandet. Den upplevda kundnyttan definieras som den grad 

en konsument tror att användandet av en ny tjänst förbättrar dennes prestation av någon form. 

Bitner, et al. (2002) driver en likartad dialog där medvetenheten om SST tillsammans med 

dess upplevda fördelar utgör faktorer för huruvida SST implementeras hos användaren. Även 

Gurau (2002) menar att medvetenhet och upplevda fördelar behöver förmedlas kundernas i 

syfte att inte försvinna i mängden av aktörer på marknaden. Lee & Aallway (2002) diskuterar 
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hur en ökning i en upplevd personlig kontroll för kunderna minskar den upplevda risken i att 

börja använda en SST. Detta beskrivs samtidigt bidra till att öka värdet som upplevs 

tillkomma genom att använda SST. Genom en ökning i användandet av SST ska 

konsumentens vilja samtidigt öka vad gäller adoption av nya innovationer inom samma eller 

likartade tjänster vilket bidrar till att framtida SST lättare kan implementeras.  

 

De bidragande faktorerna till att verksamheter implementera SST är många. Dessa kan vara 

användarvänlighet, kontroll, snabbhet, tillgänglighet och bekvämlighet (Curran & Meuter, 

2005; Bobbitt & Dabholkar, 2001; Castro, Atkinson & Ezell, 2010). Med ökad kontroll ökar 

kunden sitt inflytande över leveransen samt verksamhetens kontroll av tjänsteutbudet i SST. 

Snabbheten bidrar till att utföra leveransen snabbare än vid ett traditionellt sätt (Curran & 

Meuter, 2005). Upplevd ökad bekvämlighet kan exempelvis vara om kunden upplever att SST 

kan användas under ett bredare tidsspektra än en annan kommunikationsväg (Castro et al. 

2010). Upplevd tillgänglighet kan öka om kunden har möjlighet att utföra ärenden utan att 

behöva transportera sig lika långt och ökad enkelhet beskrivs tillföras om kunden upplever att 

de har en bättre kontroll över transaktionen (Bitner, et al. 2002). För organisationen gäller det 

att lägga stor vikt vid att främja och de fördelar tjänsten har att erbjuda. En 

flerkanalsintegrering innebär en kombination av kommunikationsvägar som anses bäst 

lämpande att använda i syfte att fastställa olika målgrupper.  

 

För att främja SST användandet beskrivs utbildning av verksamhetens personal som ett 

verktyg. Detta ska vara ett kvalitativt sätt att bidra till att förklara nyttan av SST användandet 

för verksamhetens kunder då det har möjligheten att besvara frågor och samla upp kunders 

uppfattningar (Hsieh, 2005:80). Personalutbildningar beskrivs inte bara vara effektivt 

gällande SST anpassade för konsumenter utan även SST byggda för företagskunders 

användande (Beatson et al., 2007). Collier & Kimes, (2013) beskriver hur reklamkampanjer, 

såväl interna som externa, kan hjälpa till att illustrerar fördelarna i syfte att främja 

användandet av SST. Detta för att som tidigare nämnt skapa medvetenhet hos konsumenter 

som ovilligt vill byta från nuvarande tjänst (Collier & Kimes, 2013). 

 

Payne & Flow (2005) menar att samtliga kanaler behöver förmedla samma budskap och göra 

det med samma kvalitet i syfte att skapa en homogenitet i budskapet. Hassanuddin, et al 

(2012) beskriver hur den upplevda kundnyttan behöver tydliggöras för konsumenten i syfte att 

få SST att börja användas. Upplever kunden att användarvänlighet är den primära faktorn för 
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ökad nytta kan ett tydligt gränssnitt såväl som enkla och användbara funktioner bidra till att 

SST upplevs som allt mer attraktiv. Tydliggörs detta i de marknadssignaler som delges 

verksamhetens kunder beskrivs verksamheten generera en ökad kundinvolvering (Lee, Chiu, 

Liu, & Chen, 2011). 

 

2.1.4 Eliminera felaktigheter 

Fel och problem med SST är förekommande (Forbes, 2008). Tekniska problem beskrivs 

enligt Bitner, et al (2002) utgöra en av de främsta anledningarna till varför kunder slutar 

använda en SST. Shieh (2005) stärker detta påstående och menar att den största andelen 

implementeringsmisslyckanden rörande SST har att göra med just tekniska fel. Detta ska 

framförallt vara problematiskt i ett tidigt skede av implementeringen (Bitner et al., 2002). 

Felaktigheter i SST beskrivs ha en stark inverkan på kundtillfredsställelsen som i sin tur 

förklaras i anknytning till framtida användningsbeteenden (Forbes, 2008). Eventuella 

felaktigheter kan därför leda till byten av beteendemönster, kundklagomål samt att negativa 

rykten börjar spridas (Deng, Lu, Wei & Zhang, 2010; Zhu, Nakata, Sivakumar & Grewal, 

2013).  

 

Ett av de primära missnöjen som finns gällande SST beskrivs grundas i tekniska 

misslyckanden eller att SST inte har ett kundanpassade gränssnitt (Meuter et al., 2000). Då 

vissa kundsegment på grund av bristande erfarenheter och kunskap inom IT redan har svårt att 

börja använda en SST, kan tekniska felaktigheter bidra till att de återvänder till gamla 

beteenden och börjar använda traditionella transaktionskanaler (Liljander et al., 2005). 

Vanligt förekommande situationer när detta problem uppkommer beskrivs vara när kunden 

befinner sig i en stressad situation och SST inte kan utföra sina funktioner tillfredsställande 

(Hsieh, 2005). Då personal inte alltid finns tillgänglig vid användandet av SST är det svårare 

att tillhandahålla hjälp för att hantera eventuella felaktigheter och hänvisa kunden vidare 

(Bitner et al., 2002). 

 

För att motverka tekniska felaktigheter krävs enligt Bitner, et al (2002) stabila system för att 

göra löpande felsökningar hos SST. I anslutning till att tekniken utvecklas utsätts SST för nya 

typer av störningar utifrån. Detta gör att felsökningssystemen löpande behöver kontrolleras 

och utvecklas, något som kan kräva stora investeringar. Curran & Meuter (2005) förklarar hur 

konstruktionsfel inom SST kan ge motverkande effekter i implementeringsarbetet framförallt 

vid de SST som ska bidra till ett enklare användande. För att undvika detta kan felsökningar 
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och tester genomföras i anslutning till att SST introduceras till marknaden. Bitner, et al (2002) 

poängterar även vikten av att tillhandahålla substitut till SST för att kunna ta hand om kunden 

vid tekniska felaktigheter. Att erbjuda alternativa kanaler, såsom telefon- eller 

chattrumsbaserad support, kan verksamheter hjälpa sina kunder utföra sina ärenden trots 

eventuell problematik med tekniken (Hsieh, 2005). 

 

2.1.5 Erbjuda fler kanaler 

Att tillhandahålla alternativa vägar förklaras av Hsieh (2005) utgöra en viktig faktor i syfte att 

skapa konkurrensfördelar med en SST. Trots samhällets tekniska utveckling existerar, på 

vissa håll, fortfarande behovet av en personlig kontakt och kunder kan uttrycka en oro över att 

hamna i en situation där de fastnar i teknologin. En ytterligare faktor som stärker behovet av 

fler interaktionsvägar är eventuella bristfälliga möjligheter till internet eller 

telefonmottagning. Detta bidrar till att SST inte kan tillhandahållas kunden över huvud taget 

(Bitner et al., 2002). Att ”tvinga” kunder att välja automatiserade självbetjäningssystem för 

sina ärenden beskrivs ofta vara lockande i syfte att göra stora kostnadsbesparingar. Detta kan 

dock resultera i missnöjda kunder som inte uppskattar att känna sig begränsade gällande deras 

kontakt med verksamheten (Reinders, Dabholkar, & Frambach, 2008). Slutligen kan detta 

bidra till en minskning i förtroendet för hela verksamheten och de tjänster som tillhandahålls 

av dem (Lin & Hsieh, 2006). 

 

Oavsett om en SST fungerar felfritt eller inte, uttrycker kunder ofta ett intresse i att utföra 

vissa ärenden genom andra vägar till verksamheten. (Bitner, Ostrom & Meuter, 2002). 

Personliga interaktioner mellan konsumenter och medarbetare är viktig för kundernas 

tillfredsställelse och engagemang. Detta är något som bidrar till att SST bör kompletteras med 

fysiska mötesplatser (Ganesh, Arnold & Reynolds, 2000). Genom att möjliggöra fler 

transaktionskanaler erbjuds kunder ett bredare spann av vägar att utföra sina ärenden, och 

komma i kontakt med verksamheten genom (Hsieh, 2005). En kund som erbjuds fler fria val, i 

detta fall ett alternativ till SST, beskrivs ofta mer angelägen och motiverad till att köpa fler 

produkter och tjänster. (Reinders et al., 2008). Att tillhandahålla en flerkanalslösning 

innefattande såväl SST som fysiska kontaktvägar beskrivs på så sätt bidra till fördelar för 

såväl verksamheten som för dess kunder. Att styra kunden att använda SST förklaras istället 

kunna åstadkommas genom att motivera dem med rabatter och förbättrad service. För att 

möjliggöra bästa möjliga kundupplevelse beskrivs kombinationer av olika typer av 
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kommunikationsvägar vara väsentligt. Detta leder till att kunden kan anpassa valet av kanal 

beroende av dennes förhållningssätt till ärendet ifråga (Bitner et al., 2002). 

 

2.1.6 Säkerhet 

God säkerhet beskrivs som en viktig aspekt gällande implementeringsarbetet. Vid 

implementering av en tjänst förklaras kvalitet såväl som tillförlighet som två vitala faktorer. 

Skulle dessa två fallera kan kunder byta beteende och enkelt falla tillbaka till gamla rutiner 

(Gurau, 2002). Osäkerhet är ofta resultat av en brist på förtroende för tekniken och förmågan 

att den ska fungera. (Liljander, Gillberg, Gummerus & van Riel, 2006). Rädslan för säkerhet 

beskrivs även vara en stor faktor hos kunden innan SST testas. Den nya tekniken beskrivs för 

vissa kännas obekväm när det handlar om finansiella transaktioner eller privat information.  

Dimitriadis & Kyrezis (2011) visar i sin studie att beroende på vilken typ av SST och tjänst 

som utövas påverkas attityden för kunden att använda SST. En stor andel potentiella kunder 

beskrivs avsluta sina nätbaserade köp på grund av oro över säkerhet (Singh, 2002; Hoffman, 

Novak & Peralta, (1999). De viktigaste motiven för kunders misstro via nätbaserade tjänster 

är att kunder oftast är rädda för eventuella bedrägliga användningsområden av sina personliga 

ekonomiska data (Casaló, Flavián & Guinalíu, 2007). Singh (2002) beskriver likt Bobbit & 

Daholkar (2001) att tydligt vägleda kunder till verksamhetens säkerhetspolicy i syfte att 

återkomma detta. Detta är något som stärks i samband med Casaló et al., (2007) studie visar 

på sambandet mellan tillit och engagemang i online baserade tjänster är en faktor för att 

upprätthålla långsiktiga relationer med kunderna.  

 

Hsieh (2005) menar att tekniska SST kan utsättas för hackare och såväl kunder som anställda 

behöver instrueras i säkerhetspolicys inför användandet. Vikten bör läggas i att tydliggöra 

risker och säkerhetsåtgärder för att kundens trygghet ska förstärkas. Tidigare studier har visat 

att en brist på säkerhet är allmänt känt för att ha bidragit till ett långsammare införande av 

tekniska tjänster (Hoffman et al., 1999). Vissa tjänster beskrivs väldigt känsliga att säkerhets-

åtgärderna som vidtas inte gör SST lönsam (Shieh, 2005:80-82). 

 

2.1.7 Ständiga förbättringar 

Då den tekniska utvecklingen sker i allt högre tempo i dagens samhälle beskrivs utmaningar 

kunna uppkomma vad gäller tillhandahållandet av en modern SST över en längre tidsperiod 

(Liljander et al. 2006). För att skapa framgångar hos sin SST bör organisationer därför 

ständigt utveckla tjänsten i samma takt som resterande marknad förändras samt anpassa den 
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efter de förändringar som uppkommer i den omkringliggande miljön. Två faktorer presenteras 

som faktorer till varför organisationer bör se på den ständiga utvecklingsprocessen av SST. 

Den första är att göra SST svårkopierad för konkurrerande verksamheter. Detta gör att 

organisationen kan tillhandahålla sina kunder en unik lösning som delger kunden fördelar som 

denne inte kan få någon annanstans. Det andra är att göra genom SST kunna tillhandahålla en 

likvärdig, om inte bättre, servicekvalitet än vad övriga kundkanaler kan erbjuda. Detta för att 

inte tappa användare som väljer att gå tillbaka till andra, för verksamheten mer kostsamma, 

vägar att uträtta sina ärenden genom (Hsieh, 2005). 

 

Viktiga områden att ständigt utveckla inom SST beskrivs kunna röra säkerhet, 

användarvänlighet och funktionalitet, vilka alla tre i slutändan kan bidra till en ökad 

kundnöjdhet (Lin & Hsieh, 2006:508). Baserat på en studie av Hassanuddin et al., (2012) som 

behandlar nätbaserade applikationer visar det sig att snabbheten av SST gör att konsumenter 

känner sig mer benägna att använda tjänsten jämfört med tjänster som kräver mer tid vad 

gäller genomförandet av ett ärende. Detta styrks av Collier & Kimes (2013) som noterade 

faktorn för tidsbesparing som en primär faktor till huruvida framgångsrik implementeringen 

av en SST blir. Baserat på Proença & Rodrigues, (2011) studie bland portugisiska bankkunder 

visar det sig att kunder som börjat använda sig av SST och är nöjda uppvisar en positiv word 

– of – mouth och större avsikt att använda sig av tjänsten, samt behåller sin lojalitet för den 

nuvarande banken. 

 

Ett första steg till den löpande utvecklingsprocessen beskrivs vara att i ett första skede 

utvärdera de framsteg som gjorts hittills. Utvärderingen innefattar att samla synpunkter och 

uppfattningar av befintlig SSTs användare, något som ska bidra till att identifiera framgångar 

såväl som problem. Detta ska slutligen möjliggöra för organisationen att finna nya innovativa 

sätt att utforma SST i syfte att omsluta användarens önskemål. (Bitner et al., 2002)  

 

2.2 State of the art 

Nedan belyses den teori som studien bygger på samt hur dessa förhåller sig till vårt 

huvudämne implementering. Detta kommer göras för att utvärdera styrkan i de teorier och se 

hur pass dominerande dessa är. Utvärderingen från dessa artiklar kommer bygga vår 

forskningsfråga. Detta för att belysa det tomrum vi valt att analysera. 
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För att kunna utvärdera de olika vetenskapliga artiklarna har utgått ifrån följande matris. 

Denna matris ska hjälpa till att bedöma de olika vetenskapliga artiklarna och även teorin i 

helhet. Bedömningen på de olika vetenskapliga artiklarna baseras på vad teorin behandlar och 

hur många citeringar den specifika artikeln har. Antalet citeringar belyser om artikeln anses 

vara dominating, emerging eller proposed new theory.  

 

Table 1: (Hansen & Johnsson, 2013-11-13) 

Syfte med SST 

Utifrån det teoretiska ramverket gällande syftet med SST har dessa forskare gett sin inblick. I 

flera studier beskrivs införandet av SST möjliggöra flera fördelar både för konsumenten och 

organisationen.  

Teori Referens Citering Validering Teorins styrka 

X X >500 Well validated Dominating 

 X 200-300 Some validation Emerging 

 X <100 Limited validation 
Proposed new 

theory 

Teori Referens Citering Validering Teorins styrka 

Introduktion av 

teknik 

 Davis et al. (1989); 

Cooper & Zmud, 

(1990); Hsieh, 

(2005); Cresswell et 

al. (2013); Guraau, 

(2002); Cadwallader, 

Jarvis, Bitner & 

Ostrom (2010) 

9740, 2104, 

11, 6, 64, 41 
Well validated Dominating 

Kostnadsreducering (Meuter et al., 2000)  1477 Well validated Dominating 

Transaktionskanaler 

Beatson et al., 

(2007); Cresswell et 

al. (2013)   

53, 6 
Limited 

validation 

Proposed new 

theory 

Kundupplevelsen av Bitner et al. (2002); 257, 250 Some Proposed new 
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Table 2 Syfte med SST (Egen, 2013-12-05) 

Kundfokus 

Att studera kundfokus i kontexten SST är ett brett område. Tidigare forskare belyser i olika 

utsträckningar om hur SST kan bli mer kundanpassat vid utformandet av tjänsten, i syfte att 

underlätta vid implementering. 

Table 3 Kundfokus (Egen, 2013-12-05) 

Främja användandet 

Tack vare den stora utveckling som skett med IT och i synnerhet mobila applikationer har det 

skapats fler möjligheter för konsumenter att använda sig av SST. I takt med utvecklingen har 

fördelarna med SST ökat. 

 

SST Bobbitt & Dabholkar 

(2001)    

validated theort 

Teori Referens Citering Validering Teorins styrka 

Utformandet av SST 

 (Meuter et al., 

2000); Meuter et al. 

(2003); Hsieh (2005)  

1477, 355, 

11 
Well validated Dominating 

Konsumentens 

preferenser av SST 

Ding et al. (2007);  

Howard & Worboys 

(2003); Lee, Chiu, 

Liu, & Chen (2011) 

65, 36, 42 
Limited 

validation 

Proposed new 

theort 

Teori Referens Citering Validering Teorins styrka 

Kundfördelarna med 

SST 

Meuter et al. (2003); 

Bitner et al. 2002); 

Collier & Kimes 

(2013); Lee, Chiu, 

Liu & Chen, (2011); 

( Lee & Allaway, 

2002)  

355, 257, 3, 

42, 24, 178 
Well validated Well validated 

Användarvänlighet 

Curran & Meuter 

(2005); Curran & 

Meuter (2007); 

221, 67, 1 
Limited 

validation 

Proposed new 

theory 
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Table 4 Främja användandet (Egen, 2013-12-05) 

 

Eliminera felaktigheter 

Felaktigheter har en negativ effekt på användandet av SST vilket i sin tur kan leda till att 

konsumenten väljer att gå tillbaka till gammalt beteende. 

 

Table 5 Eliminera felaktigheter (Egen, 2013-12-05) 

 

 

 

Hassanuddin et al. 

(2012)  

Tidsbesparing 

  Howard & 

Worboys (2003); 

Collier & Kimes 

(2013)   

36 
Limited 

validation 

Proposed new 

theory 

Kostnadsbesparing (Meuter et al., 2000)  1477 Well validated Dominating 

Utan interaktion 

med personal  

Meuter et al. (2000); 

Castro et al. (2010); 

( Lee & Allaway, 

2002)    

1477, 24, 

178 
Well validated Dominating 

Teori Referens Citering Validering Teorins styrka 

Systemfel 

Hsieh (2005); Salo 

(2013); (Meuter et 

al., 2000)   

11, 1, 1477 
Well 

validation 
Dominating 

Negativa 

upplevelser som 

skapas vid systemfel 

Deng et al. (2010); 

Guraau (2002);  

Dabholkar & Spaid 

(2012); Zhu et al. 

(2013) Forbes. 

(2008) 

159, 64, 5, 

2, 27 

Some 

validation 
Emerging 
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Erbjuda fler kanaler 

Möjliggörandet av fler kanaler erbjuder kunden ett brett spann av sätt att kunna utföra sin 

tjänst. Forskare har belyst vikten av att ge kunden fler alternativ för att kunna utföra sin tjänst. 

Table 6 Erbjuda fler kanaler (Egen, 2013-12-05) 

 

Säkerhet 

Säkerheten är en viktig aspekt gällande implementeringen av SST. Forskare berör säkerheten 
som ett av hindren för konsumenter gällande adoption till SST. 
 

Table 7 Säkerhet (Egen, 2013-12-05) 

 

Teori Referens Citering Validering Teorins styrka 

Fler leveransvägar 

(Ganesh et al., 

2000); (Hsieh, 

2005); (Bitner et 

al., 2002); 

Reinders et al. 

(2008) 

794, 11, 

257, 83 

Some 

validation 
Emerging 

Teori Referens Citering Validering Teorins styrka 

Bristande säkerhet med 

SST 

(Hsieh, 2005); 

(Ganesh et al., 

2000); (Bitner et 

al., 2002); 

(Reinders et al., 

2008); (Hoffman 

et al., 1999),  

Dimitriadis & 

Kyrezis (2011)   

11, 794, 

257, 83, 

1747, 8 

Well validated Dominating 

Policy och integritet 

Singh (2002); 

Bobbitt & 

Dabholkar 

(2001); (Casaló et 

al., 2007)  

117, 285, 

100 

Some 

validation 
Emerging 
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Implmetering 
av SST 

Syfte med 
SST 

Kundfokus 

Främja 
användandet 

Eliminera 
felaktigheter 

Erbjuda fler 
kanaler 

Säkerhet 

Ständiga 
förbättringar 

Ständiga förbättringar 

Forskare menar att utvecklingen av SST är viktig i syfte att kunna bibehålla kundernas 

fortsätta användning och bredda dess användnings områden. 

Table 8 Ständiga förbättringar (Egen, 2013-12-05) 

2.3 Modell 

Att studera implementeringsarbetet av SST i kontexten banksektorn är ett relativt nytt 

område. Vår modell bygger på sju olika moment inom SST som i teorin mest frekvent är 

återkommande. De olika momenten har sammanställts i figur 1.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Implementering av SST (Egen, 2013-12-01) 

 

Teori Referens Citering Validering Teorins styrka 

Konkurrensfördelar Hsieh (2005) 11 
Limited 

validation 

Proposed new 

theory 

 

Förbättringar av 

Snabbhet, 

användarvänlighet och 

funktionalitet 

Lin & Hsieh 

(2006); 

Hassanuddin et al. 

(2012)   

116, 1 
Limited 

validation 

Proposed new 

theory 
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Vi kommer att undersöka hur storbanker arbetar med att implementera mobilapplikationen 

hos konsumenten utifrån denna modell, i syfte att kunna bidra med mer empirisk data kring 

dessa moment. Detta för att öka förståelsen hur storbanker hanterar de olika momenten i 

kontexten för konsumenten. 

 

Våra forskningsfrågor: Hur har dessa moment använts vid bankernas implementering av sin 

mobila SST? Är någon eller några av momenten mer vanligt förekommande i 

implementeringsarbetet än andra?  
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3 Metod 

I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis diskuteras 

och beskrivas övergripande undersökningsdesign. Valet av forskningsstrategi tillsammans 

med processen rörande studiens insamling av empirisk data presenteras därefter. Slutligen 

sammanfattas studiens metodologiska val tillsammans med forskningsprocessen. Här 

diskuteras de metodologiska val som genomförts samtidigt som kritik rörande beslut och 

genomförande framförs. 

 

3.1 Undersökningsdesign 

3.1.1 Fallstudier 

Till denna studie har vi valt att använda oss av en fallstudie som övergripande 

undersökningsdesign. Detta för att vi upplever fallstudien kunna bidra till att komma nära 

inpå det fenomen vi valt att studera. Fallstudier beskrivs särskilt lämpliga där 

forskningsfrågor om ”hur” och varför” ställs (Yin, 2013). Då vårt syfte handlar om att studera 

hur olika implementeringsmoment används hos banker upplever vi att en fallstudie känns 

lämplig för att ge oss en djupgående bild av organisationens tillvägagångssätt. Ytterligare 

faktorer bakom valet av fallstudier förklaras enligt Yin (2013) vara då det existerar liten 

kontroll över situationen som behandlas. Detta tillsammans med att forskningen koncentreras 

på aktuella händelseförlopp i konkreta sociala sammanhang. Då vi endast kommer observera 

och tolka beskrivningen av implementeringsarbetet upplever vi att vår påverkan av 

implementeringsfenomenet som låg. Implementeringsarbetet uppfattar vi kretsa i kontakter 

mellan producent och konsument som rör förmedlandet av ett budskap. Ytterligare faktorer 

som gör fallstudien aktuell är enligt Yin (2013) då fler källor till empiriska belägg studeras 

såväl som när tidigare teoretiska slutsatser används att bygga vidare på. Till denna studie har 

det empiriska materialet hämtats ifrån tre olika organisationer. Intervjupersonerna har i vissa 

fall men inte alla olika roller, vilket gör att de flesta respondenterna från samma organisation i 

de flesta fallen inte har någon direkt kontakt till varandra. 

 

Vi valt att undersöka implementeringsarbetet och hur den som process utförs i vårt empiriska 

avsnitt. Vi har utgått ifrån en mer förståelseinriktad utgångspunkt i vår studie vilket gör att vi 

anser att det är mer lämpligt att undersöka detta utifrån en kvalitativ metod. Bryman & Bell 

(2013) beskriver den kvantitativa forskningsstrategin koncentrera sig mer mot siffror medan 

den kvalitativa istället är mer inriktad att samla in och analysera ord. Det kunskapsteoretiska 
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ställningstagandet framhävs inriktad mot att tolka och skapa förståelse för den sociala 

verkligheten. Här studeras hur deltagare i en specifik miljö uppfattar och tolkar sin omgivning 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

3.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

För att möjliggöra studiens syfte har vi valt att samla in vårt empiriska material genom 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuer beskrivs vara en populär metod inom kvalitativ 

forskning då det empiriska materialet kan spelas in och dokumenteras för att sedan studeras 

vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2013) Då studiens respondenter endast har möjlighet att 

dela med sig av en begränsad mängd av sin tid upplever vi intervjun som lämplig. Intervjun 

bidrar dessutom till att det empiriska underlaget kan studeras i en annan miljö där större 

utrymme till diskussioner finns möjliga. Ytterligare faktorer som legat till bakgrund till valet 

av att använda semistrukturerade intervjuer är att vi upplever dem ge en rättvisare bild av 

fenomenet än exempelvis en deltagande observation. Då studien ämnar undersöka ett 

fenomen som sker rikstäckande på bankernas samtliga kontor upplever vi våra möjligheter att 

införskaffa tillräckligt stor mängd empiriskt material bidra till en bristande bild av fenomenet. 

Genom att istället intervjua nyckelpersoner som kan beskriva hur ämnet hanteras upplever vi 

att en mer rättvis bild kan delges.  

 

För att få uttömmande beskrivningar av det studerade fenomenet samtidigt som likvärdiga 

beskrivningar intervjuerna emellan har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer. I 

denna intervjumetod används en så kallad intervjuguide där specifika teman berörs men där 

respondenten har möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2013). Vi har 

strävat efter att utforma intervjuguiden att innehålla så mycket öppna frågor som möjligt för 

att få intervjupersonen att delge sin egen upplevelse av ett fenomen. En nackdel vi upplevde 

kunnat uppkomma vid denna typ av frågor är att intervjupersonerna har olika preferenser och 

nödvändigtvis inte tar upp faktorer som existerar hos den organisation respondenten 

representerar. I vissa fall har vi därför ställt följdfrågor i syfte att skapa så uttömmande svar 

som möjligt. 

 

Vi har i vår intervjuteknik valt att bedriva djupintervjuer. Till vår hjälp har vi utgått ifrån 

Kvale (1996) sju stadier av att genomföra djupintervjuer. 
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Plan Projektering Intervju Transkibering Analys Verifikation 

Raportering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 (Kvale, 1996) 

  

I steg ett har vi i detta skede valt att göra en plan för att klargöra vad vi vill få ut av 

intervjuerna. Detta då vi har valt att intervjua nyckelpersoner som har en stor inflytelserik del 

i det vi valt att studera. Bryman & Bell (2013) menar genom att använda sig av ett så kallat 

snöbollsurval, vilket innebär ett mindre antal människor men som innehar en nyckelroll. 

 

I det andra steget, projekteringen, har vi bestämt oss för att utforma våra frågor utifrån den 

teoretiska referensram vi använt oss av. Detta i syfte att få en central del i den information vi 

väljer och samla in. Kvale (1996) menar att en central del i ämnet är att ha en formaliserad 

plan för at samla in information. Detta i syfte att intervjun bör utformas för att ha fokus på 

vad som är viktigt att undersöka, upprätthålla överenstämmelse mellan intervjufrågor med 

olika respondenter. För att nå vårt syfte utgick vi från att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Detta för att kunna styra intervjun inom det tema vi söker.  

 

Tredje steget beskriver Kvale (1996) att stor vikt ställs i hur inledningen intervjun går till. 

Detta gör att vi förklarar syftet med studien och även testar att den utrusning vi har fungerar 

som det ska. Det är viktigt att förklara syftet med studien och sätta respondenterna till mods. 

Vi har använt oss av ljudinspelnings session och då fått tillstånd av respondenterna att testa 

utrustningen och se till att de fungerar som den ska.  

 

Fjärde steget beskriver Kvale (1996) att det är viktigt att transkriberingen handlar om att 

skapa en ordagrann text i varje intervju genom olika verktyg så som ljudinspelning. Under 

intervjun så fördes anteckningar vilket ingått i transkriberingen.  
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Det femte steget beskriver analyseringen. Analyseringen syftar till att återberätta 

respondenternas svar och dokumentera dessa. Vi har i vår analys använt oss av de ämnen och 

frågor vi föreslagit och kategoriserat dessa.  

 

Sjätte steget syftar till att verifiera trovärdigheten av den information vi väljer och samla in. 

Vi har valt intervjupersoner med olika tjänster för att säkerställa en genomgående 

överenstämmelse av den information vi valt att samla in. Detta i syfte att stärka studiens 

empiriska avsnitt.  

 

Sjunde steget behandlar rapportering. De rapporter vi utvunnit från djupintervjun beskriver 

inte bara resultatet utan även hur resultatet format studien i helhet. Vi har även låtit 

respondenterna ta del av det intervjumaterial vi transkriberat i syfte att stärka den information 

ytligare. 

 

3.1.3 Transkribering 

Vi har transkriberat våra intervjuer för att observationsprotokollet ska bli mer utförligt 

Transkriberingen består av all verbal kommunikation som sker av respondenterna vid 

intervjuerna. Vi har under intervjuerna delat på uppgifterna, där en av oss fört anteckningar 

under intervjun och en av oss framfört frågor. Detta i syfte att underlätta vid transkriberingen 

av materialet vi använd oss av. 

  

3.1.4 Population och urval 

För att kunna jämföra bankers förhållningssätt till implementeringsarbetet kommer vi 

intervjua medarbetare hos tre banker för att finna mönster för bankernas sätt att arbeta med 

implementeringen. Tre kriterier ligger till grund för valet av banker. Det första är att banken 

ska vara verksam på den svenska marknaden. Det andra att banken tillhandahåller 

mobilapplikationsbaserade SST på plattformarna iOS och Android. Det tredje är att banken 

tillhandahåller en fysisk mötesplats för alla kunder som använder deras SST. Detta för att 

kunna jämföra SST mot de ärenden som hanteras i ett fysiskt möte. För att möjliggöra vår 

studie har vi valt att avgränsa oss till storbankerna SEB, Handelsbanken och Nordea. Vårt 

personliga kontaktnät inom banksektorn har också bidragit till valet av banker för att hitta 

intervjupersoner lämpliga för vår studie. 
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Studiens urval är baserat på två huvudsakliga variabler. Att respondenterna är medarbetare i 

någon av storbankerna SEB, Nordea och Handelsbanken, samt att de arbetar med 

implementering av sin arbetsgivares SST till mobila plattformarna för iOS och Android mot 

den svenska marknaden. Samtliga banker i Sverige hade under år 2012, 36 961 anställda 

(swedishbankers, 2014-02-07). Vi har i denna studie utgått ifrån de tre svenska storbankerna 

som hade under år 2012, 23 504 heltidsanställda. Nedan redogörs för hur antalet anställda 

fördelas mellan respektive bank hur andelen kvinnor respektive män är fördelat. 

 

  Antal heltidsanställda Män Kvinnor Andel män Andel kvinnor 

SEB 8876 4339 4537 18,46% 19,30% 

Nordea 7102 3148 3954 13,39% 16,82% 

SHB 7526 3475 4051 14,78% 17,24% 

Totalt 23504 10962 12542 46,64% 53,36% 

Table 9 Population (Egen, 2013-12-31) Källa (Årsredovisning SEB 2012; Årsredovisning 
Handelsbanken 2012; Årsredovisning Nordea 2012) 

Swedbank som räknas in bland de fyra svenska storbankerna hade år 2012, 7909 

heltidsanställda varav 55 % kvinnor och 45 % män. 

 

  Antal heltidsanställda Män Kvinnor Andel män Andel kvinnor 

SEB 4 3 1 30,00% 10,00% 

Nordea 3 1 2 10,00% 20,00% 

SHB 3 1 2 10,00% 20,00% 

Totalt 10 5 5 50,00% 50,00% 

Table 10 Urval (Egen, 2013-12-31) 

 

Sett till fördelningen mellan kvinnor och män upplever vi att studiens urval är representativt 

med hänsyn till antalet intervjupersoner totalt. En viss differens existerar i representanterna 

för SEB där en större representativitet kunnat åstadkommas genom att ersätta en av bankens 

manliga representanter med en kvinnlig. Sett till den totala fördelningen hade detta dock 

bidragit till att fördelningen differentierat sig mer än vad studiens befintliga urval gör. Vi har 

till studien inte kunnat finna någon statistik på hur många inom respektive bank som är 

involverade i implementeringen av mobila SST. Vi har heller inte lyckats finna någon statistik 

över åldersfördelningen hos de anställda inom dessa banker. 
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Bryman & Bell (2013) beskriver hur bekvämlighetsurval ofta kan vara aktuella vad gäller 

kvalitativa intervjuer. Detta eftersom den kvalitativa intervjun går på djupet, vilket kan leda 

till att frågor rörande representativitet inte är lika viktiga som vid en kvantitativ undersökning. 

Ett snöbollsurval innebär att forskaren får tag i ett mindre antal människor som är relevanta 

vid studien och att dessa i sin tur namnger tänkbara andra respondenter. Med bakgrund i detta 

har vi försökt nå respondenter med övergripande ansvar och insyn i hela 

implementeringsarbetet av mobila SST. För att de personer som av bankerna anses lämpade 

att bidra till våra forskningsfrågor, vände vi oss till kontorschefer och kundansvariga i 

banken. Detta ledde oss till fem personer som ansvarar för utveckling och implementering av 

bankernas mobila SST centralt. Av dessa respondenter var två kvinnor och tre män. Vi 

intervjuade ytterligare fem respondenter, som arbetar operativt med att implementera mobila 

SST i fysiska kundmöten. Dessa tror vi kan bidra med en mer konkret insikt i hur SST 

förmedlas till kunden, samt – indirekt – kundernas uppfattningar av SST. Av dessa 

respondenter var tre kvinnor och två män. Respondenterna och deras roller presenteras nedan 

i tabell 11. 

 

 SHB Nordea SEB 

 

Befattning 

 

- Infrastructure and 

digital meetings 

 

 

 

- Advisor 

 

- Product owner 

 

- Senior Communication 

and implementation 

manager 

- Advisor 

 

- Business Developer 

Internet bank 

 

 

 

- Advisor 

Respondenter 3 3 4 

Table 11 Urval av respondenter (Egen, 2013-11-23) 

 

3.2 Operationalisering av mätinstrument 

Operationaliseringen har i utgångspunkt att möjliggöra den undersökningen för att kunna 

besvara studiens syfte (Saunders, 2009). Operationalisering i vår studie har som uppgift att ge 

ett frågeunderlag som kan ge en gedigen representation av vårt syfte i de fallstudier som vi 

behandlat. I vårt fall inriktas detta på hur banker jobbar med att implementera 

mobilapplikationen hos sina kunder. Vår operationalisering appliceras på det empiriska 
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underlaget som studerar de tre storbankernas implementeringsarbete med mobilapplikationen, 

där vi valt och göra en semistrukturerade intervjuer.  

 

Teori Referenser Intervjufråga Nyckelord 

Syftet med SST 

 

Hsieh (2005); 

Bitner et al. 

(2002) 

Vilka skäl ser ni funnits till att 

introducera en 

mobilapplikation? 

 

Konkurrensfördelar, 

Kostandsminimering, 

Tillgänglighet 

 

(Bitner et al., 

2002); 

(Cresswell et 

al., 2013) 

Hur har det påverkat tjänstens 

utformande och 

implementering? 

Kund inriktat, 

Efterfråga, 

Kundnöjdhet 

 

(Bitner et al., 

2002); 

(Cooper & 

Zmud, 1990) 

Hur har dessa skäl 

kommunicerats till kunderna? 

Kund kontor, Support, 

Interna/externa 

system 

Kundfokus 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Vilka faktorer tror ni inverkar 

främst på kundens nöjdhet såväl 

som missnöjdhet med 

applikationen? 

 

Användargränssnitt 

(UI), Funktioner, 

Kundupplevelse 

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Hur upptas kundernas 

uppfattning av 

mobilapplikationen? 

 

Utbildning, Feedback, 

Support 

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Hur har kundernas önskemål 

påverkat utvecklandet av 

applikationen? 

Funktionalitet, 

Användarvänlighet, 

Säkerhet 

Främja 

användandet 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Vilka aktiviteter har utförts för 

att göra kunden uppmärksam 

om applikationen? 

Användarvänlighet, 

Funktionalitet, 

Promotion 
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(Bitner et al., 

2002) 

 

Vilka aktiviteter används för att 

uppmuntra kunden att använda 

applikationen mer? 

Evenemang, 

Kundkontakt, Support 

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Hur kan ni nå ut till kunder som 

ännu inte börjat använda 

mobilapplikationen? 

Funktionalitet, 

Lättillgänglighet, 

Nätbaserade system 

Eliminera 

felaktigheter 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Existerar system för att 

kontrollera om 

mobilapplikationen fungerar 

tillfredsställande? 

 

Användarvänlighet, 

snabbhet, 

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Hur påverkas kunden om en 

felaktighet skulle uppstå vad 

gäller applikationen? 

Utveckling, 

anpassning 

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Hur ställer sig applikationens 

återställningssystem i 

förhållande till motsvarigheten 

vid ett fysiskt kundmöte? 

Feltester, Buggtester, 

Säkerhetstester 

Erbjuda fler 

kanaler 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Vilka skillnader finns vad gäller 

servicen som delges i 

applikationen i förhållande till 

fysiskt möte? 

Bristande funktioner, 

Tillgänglighet, 

Effektivitet 

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Får kunderna någon fördel i 

form av användandet av 

applikationen i förhållande till 

alternativa vägar? 

Flexibilitet, 

Tillgänglighet, 

Funktioner 

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Hur kommuniceras dessa 

fördelar till kunden? 

Fysiska möten, 

Promotion, Externa 

medier 

Säkerhet 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Hur fungerar arbetet rörande 

frågor om integritet och säkerhet 

med applikationen? 

 

Säkerhetsavdelningar, 

Säkerhetssystem, 

Policys 



Vägen till bankens mobilapp – En studie i storbankernas implementeringsarbete av självbetjäningsteknik 

 

© Jakob Toivonen & Payam Khatibnia 36 

Table 12 Operationalisering (Egen, 2013-11-24) 

 

3.3 Analysmetod 

Då vi använt oss av en kvalitativ studie för att möjliggöra vårt syfte har en stor mängd 

information samtals in. Bryman & Bell (2013) beskriver hur det kan vara utmanande att finna 

en tydlig väg genom den stora och otympliga mängden av empiriskt material som ofta 

tillkommer kvalitativa studier. För att strukturera materialet från studiens intervjuer har svaren 

tillhörande varje enskild intervjufråga särskilts. Vi har även valt att strukturera 

respondenternas svar i tabeller så att svaren från varje intervjuperson särskils. 

Intervjufrågorna är i sin tur indelade efter de implementeringsmoment de berör. 

 

Under analysen har vi valt att inspireras av kodningsmetoder från Grounded Theory. 

Informationen som används till Grounded Theory beskrivs även den kunna komma från 

intervjuer. Dessa kodas sedan i syfte att hitta samband och olikheter (Corbin & Strauss, 

1990). För att kunna undersöka studiens empiriska material har vi valt att separera svaren från 

varje specifik intervjufråga mellan varje respondent. När vi särskilt samtliga frågor har sedan 

nyckelord som innefattats i svaren identifierats. Detta för att se huruvida liknelser och 

skillnader existerar respondenterna emellan.  

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Hur kommuniceras säkerhets- 

och integritetsarbetet till 

kunderna? 

Tydlighet, Support, 

Policys 

 

 

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Existerar system för att 

kontrollera funktionaliteten av 

mobilapplikationen? 

Säkerhetssystem, 

Frekventa tester, 

Felsökningsgrupper 

Ständiga 

förbättringar 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Vilka kriterier används för 

bedömning av applikationens 

framgångar? 

Användningsfrekvens, 

Adoption, Feedback 

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Vilka utmaningar står 

organisationen inför vad gäller 

mobilapplikationen? 

Funktionsbaserade 

uppgraderingar, 

Marknadsutveckling, 

Användarvänlighet 

 

(Bitner et al., 

2002) 

 

Vilka delar jobbas starkast med 

att förbättra och utveckla? 

Säkerhet, 

Funktionalitet, 

Användarvänlighet 
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Philipsson (2013) beskriver hur upplevelser och tolkningar kan skilja sig beroende av vilken 

individ som studerar en händelse eller miljö. Genom att transkribera intervjumaterialet så att 

intervjuerna i ett första skede ordagrant redovisas för varje fråga kan studien till viss del bidra 

med att fria tolkningar av intervjumaterialet inte utförs. Vid valet av nyckelord har vi i ett 

första skede valt ut nyckelorden individuellt för att sedan jämföra de nyckelord som utvunnits. 

Detta för att till viss del undvika att inverka på varandras sätt att analysera den transkriberade 

texten.  

 

Fördelar som vi anser tillkommer denna typ av analys är att tolkningen av respondenternas 

svar till stor del inte formas av studiens teoretiska underlag. De nyckelord som utgör grunden 

för de jämförelser som görs i teorin är direkt tagna ur respondenternas svar. En viss skevhet 

upplever vi kunna tillkomma i detta eftersom utformandet av intervjufrågor kommer från 

teorin vilket kan ha inverkan på svaren som getts. Bryman & Bell (2013) beskriver hur det är 

enkelt att helhetsbilden av det fenomen som studeras går förlorad under denna typ av 

forskningsprocess. Detta då den analytiska delen lägger så stor vikt vid att specificera upp det 

empiriska utfallet i små bitar. Genom att tydliggöra för varje steg i analysprocessen upplever 

vi att detta kunnat undvikas. Även om varje enskild fråga tagit stor tid att undersöka har vi 

slutligen kunnat gå tillbaka för att se hur helhetsbilden påverkats av de tolkningar vi gjort.  

 

3.4 Kvalitetskrav 

Validitet och reliabilitet beskrivs som två vanligt använda kvalitetsfaktorer inom 

företagsekonomisk forskningsmetodik. Kvalitativ forskning beskrivs däremot kunna bedömas 

utifrån andra kriterier. Detta då fler tänkbara tolkningar av det studerade fenomenet kan 

existera (Bryman & Bell, 2013). Då denna studie omfattar beskrivningar från 10 stycken 

anställda inom tre storbanker i Sverige upplever vi att flertalet tolkningar kan göras. Därav 

väljer vi, istället för reliabilitet och validitet, att använda kvalitetskraven: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering till att kvalitets-kontrollera studien. 

 

För att skapa tillförlitlighet görs det genom att utföra forskningen samtidigt som att resultaten 

rapporteras till de personer som är verksamma i den sociala verklighet som studerats (Bryman 

& Bell, 2013). I anslutning till att studiens empiriska material bearbetats har samtliga av 

studiens respondenter tillhandahållit det nedskrivna materialet. Detta i syfte att säkerställa att 

ingen information missuppfattats eller delgivits på ett sätt som särskiljer sig från vad de 
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upplever som rimligt. Varje enskilt steg av studien har dessutom löpande kontrollerats av 

handledare. Detta för att kontrollera att inga processer särskiljer sig från de restriktioner som 

finns rörande studien ifråga. 

 

Kvalitetskriteriet överförbarhet beskrivs inbegripa att redogöra för detaljerad information av 

den miljön eller företeelse som studeras. Genom att på ett tydligt och utförligt sätt presentera 

studiens empiriska utfall kan förståelse skapas gällande möjligheterna att överföra utfallet till 

andra miljöer (Bryman & Bell, 2013). För att åstadkomma överförbarhet har studiens 

empiriska utfall inledningsvis utgjorts av ordagranna transkriberingar från respektive 

djupintervju. På detta sätt kan det som tagits upp under studiens empiriska intervjuer 

ordagrant observeras. De transkriberade intervjuerna är bifogade i en av studiens bilaga.  

 

Pålitlighet syftar till att forskaren delger en fullständig redogörelse för samtliga moment i 

forskningsprocessen. Detta bidrar till att andra forskare kan gå in och bedöma kvaliteten av de 

processer som valts (Bryman & Bell, 2013). För att åstadkomma pålitlighet har studiens 

empiriska utfall strukturerats upp i tabeller. Varje intervjufråga har redogjorts för sig och 

varje respondents svar har redovisats för sig. Från varje svar har sedan nyckelord plockats ut 

för att finna likheter och skillnader något som sedermera bidragit till att mönster 

respondenterna emellan kunnat identifieras. Genom att redogöra för varje enskilt steg i 

processen upplever vi att kvalitetskriteriet för pålitlighet kan tillhandahållas. Varje person 

som läser studien kan på så sätt följa den process som lett fram till studiens mönster i syfte att 

syna de kategoriseringar som utförts. 

 

Att kunna konfirmera en studie innebär att forskaren påvisar att denne handlat i god tro och 

inte medvetet låtit värderingar såväl som teoretiska ideologier påverkat utförandet eller 

resultatet av studien (Bryman & Bell, 2013). Precis som i redogörelsen för hur studien ämnar 

möta kvalitetskravet för pålitlighet kan den tydliga genomgången av studiens processer i dess 

empiriska tolkning kunna bidra till att konfirmering upprätthålls. Vi ämnar även vara tydliga i 

studiens kommande diskussion med att särskilja våra egna tankar från de vi utvinner från 

studiens teoretiska såväl som empiriska information.  
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Figure 3 Metodval (Egen, 2013-11-24)
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4. EMPIRI 

I kapitlet nedan delges den information som framkommit ur studiens intervjuer. Tabeller med 

inringade samband kommer att presenteras. Sambanden diskuteras därefter i syfte att skapa 

en större insikt i intervjuernas utfall. 

 

4.1 Tabellintroduktion 

För att vi ska kunna besvara syftet med vår studie kommer följande empirikapitel presentera 

utfallet av 10 intervjuer som utförts med tjänstemän inom banksektorn. Tabellen som på sidan 

42 presenteras visar förekomsten av nyckelord i intervjuerna. Till vänster i tabellen 

presenteras studiens intervjufrågor som är indelade efter sitt tillhörande 

implementeringsmoment. I anslutning till intervjufrågorna redogör vi för de nyckelord vi 

finner återkommande ur studiens intervjuer. Förekomsten av respektive nyckelord visas 

genom grönmarkerade rutor. Saknas nyckelordet i respondentens svar är rutan istället vit. I 

tabellen ringas globala (1:) och lokala (2:) mönster in i röd färg. Inledningsvis presenteras de 

globala mönstren. Dessa kategoriserar grupper av intervjupersoner som gett likartade svar 

genom hela intervjun. Därefter presenteras de lokala mönstren. Dessa visar istället teman där 

nyckelord varit framträdande hos en större andel respondenter. Respondenterna kommer 

särskiljas genom att vi använder bokstaven I för implementeringsansvariga och bokstaven R 

för rådgivarna. För att särskilja vilka respondenter som representerar vilken bank har första 

bokstaven i namnet på varje bank även användas. 

 

4.2 Globala mönster 

Efter att ha studerat respondenternas svar finner vi tre stycken globala mönster som studiens 

respondenter kan kategoriseras i. Det första globala mönstret, (1:1), innefattar rådgivarna som 

intervjuas hos SEB och Nordea. Respondenterna tar enligt studien upp samma eller likartade 

nyckelord rörande Syftet bakom introduktionen av SST samt bibehållande av kundfokus. 

Gällande dessa teman är respondenterna i mönster (1:1) de som tar upp flest av nyckelorden 

vi finner ur studien. Dessa respondenter är samtidigt de som har minst förekommande 

nyckelord rörande frågan hur fördelarna i att använda SST framför andra kundkanaler. 

 

Det andra globala mönstret, (1:2), utgörs av de två rådgivarna som intervjuas av 

Handelsbanken. Intervjupersonerna i mönster (1:2) återger minst antal nyckelord för hur 

syftet med SST kommuniceras till bankens kunder. Detsamma gäller vilka faktorer som 
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upplevs ha starkast inverkan på kundens nöjdhet med SST. Respondenterna i mönster (1:2) 

återger dessutom samma nyckelord under momenten för eliminering av felaktigheter samt 

under intervjufrågan för hur SST fördelar i jämförelse med andra kundkanaler kommuniceras.  

 

Det sista globala mönstret vi kan identifiera i matrisen är mönster (1:3). Detta utgörs av de 

implementeringsansvariga på Nordea som delger samma nyckelord i 8 av studiens 22 frågor. 

Denna grupp av respondenter anser vi utmärkas särskilt tydligt i deras svar på hur fördelarna i 

att använda SST framför andra kundkanaler kommuniceras till bankens kunder. Gällande den 

intervjufrågan innefattar intervjuerna från denna grupp respondenter samtliga av de nyckelord 

vi lyckas identifiera rörande den frågan.  

 

4.3 Lokala mönster 

Lokala mönster presenteras rörande momentet i syfte att utvinna skillnader i nyckelordens 

förekomst. De lokala mönstren diskuteras därefter för att ge en mer djupgående inblick i 

intervjuernas utfall. Efter att ha studerat respondenternas svar ser vi 8 olika lokala mönster.  

 

Det lokala mönstret (2:1; 2:2), innefattar temat syftet med SST där flertalet nyckelord har 

förekommit bland respondenternas svar. Ur kundfokus ser vi från det lokala mönstret (2:3) att 

kundernas uppfattning tas relativt likartat bland respondenternas svar. De likartade svaren från 

implementeringsansvariga från Nordea utgör det lokala mönstret (2:4). Dessa äger rum ur 

temat främja användandet. Ur temat eliminera felaktigheter finner vi från studiens 

respondenter att samtliga banker har någon typ av kontrollfunktion som sker löpande. Dessa 

illustrerar det lokala mönstret (2:5). Från temat erbjuda fler kanaler utvinner vi två lokala 

mönster (2:6; 2:7), där tillgänglighet och enkelhet är faktorer som bankerna genomgående 

diskuterar mot de övriga kundkanalerna. Ur det lokala mönstret (2:8) finner vi en likartad bild 

över hur säkerhetsarbetet kommunicerat till kunderna. Detta utgörs främst av 

implementeringsansvariga från Nordea och Handelsbanken. 
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Tema Fråga Nyckelord SEB R1 SEB R2 Nordea R1 SEB I1 SHB R1 SHB R2 SEB I2 SHB I1 Nordea I2 Nordea I1

Tillgängligt komplement

Simplifiering
Tillfredsställa kundbehov

Användarvänligt alternativ
Konkurrensmedel

Användarvänlighet

Val av funktioner

Användarvänlighet

Öka tillgänglighet
Tidsbesparing

Användarvänlighet
Tillgänglighet
Tidsbesparing

Funktionsutbud

Säkerhet
Sociala medier
Recensioner

Fysiska möten
Hemsida

Telefon support
Funktioner

Prioritering

Fysiska möten
Hemsida

Sociala medier
Skärmar på kontor

Extern marknadsföring
Övriga SST

Events
Fysiska möten

Övriga SST
Bredda funktionsutbudet
Bredda funktionsutbudet
Förenkla applikationen

Utbilda Kunder
Löpande tester

Release tester

Kund får söka nya kanaler

Felmeddelande

Mindre informationsrik än övriga 
kanaler

Hanterar reaktioner sämre än andra 
kanaler

Mindre funktionsutbud
Svår gör mer-försäljning

Uppfattar reaktioner sämre
Uppfattar reaktioner sämre

Tillgänglighet
Enkelhet

Tidsbesparingar
Fysiskt möte

Skärmar på kontor
Hemsida
Support

Kundutbildningar
Sociala medier

Övriga SST

Säkerhetsavdelningar

Inloggnings verktyg

Policy/ allmänna villkor
Information i SST

Kundmöten
Användningsaktivtet

Recensioner
Feedback

Följa marknadens krav
Breddning av funktionsutbudet

Göra SST säkrare
Möta kundens efterfråga

Användargränssnitt
Öka användarvänlighet

Bredda funktionsutbudet
Balansera 

säkerhet/användarvänlighet

F22: Vilka delar jobbas starkast med 
att förbättra och utveckla?

Säkerhet

F20: Vilka kriterier används för 
bedömning av applikationens 

framgångar?

F21: Vilka utmaningar står 
organisationen inför vad gäller 

mobilapplikationen?
Ständiga 
förbättrin

gar

F18: Hur kommuniceras säkerhets- och 
integritetsarbetet till kunderna?

Erbjuda 
fler 

kanaler

F14: Vilka skillnader finns vad gäller 
servicen som delges i applikationen i 

förhållande till fysiskt möte?

F15: Får kunderna någon fördel i form 
av användandet av applikationen i 
förhållande till alternativa vägar?

F16: Hur kommuniceras dessa fördelar 
till kunden?

F17: Hur fungerar arbetet rörande 
frågor om integritet och säkerhet med 

applikationen?

Främja 
användan

det

F8: Vilka aktiviteter har utförts för att 
göra kunden uppmärksam om 

applikationen

F9: Vilka aktiviteter används för att 
uppmuntra kunden att använda 

applikationen mer?
F10: Hur kan ni nå ut till kunder som 

ännu inte börjat använda 
applikationen?

Eliminera 
felaktighe

ter

F11: Existerar system för att 
kontrollera om mobilapplikationen 

fungerar tillfredsställande?

F12: Hur påverkas kunden om en 
felaktighet skulle uppstå vad gäller 

applikationen?

F13: Hur ställer sig applikationens 
återställningssystem i förhållande till 

motsvarigheten vid ett fysiskt 
kundmöte?

Syfte 
med SST

F1: Vilka skäl ser ni funnits till att 
introducera en mobilapplikation?

F2: Hur har det påverkat tjänstens 
utformande och implementering?

F3: Hur har dessa skäl kommunicerats 
till kunderna?

Kundfokus

F4: Vilka faktorer tror ni inverkar 
främst på kundens nöjdhet med 

applikationen?

F5: Vilka faktorer tror ni inverkar 
främst på kundens missnöjdhet?

F6: Hur upptas kundernas uppfattning 
av mobilapplikationen?

F7: Hur har kundernas önskemål 
påverkat utvecklandet av 

applikationen?

2:1$

2:2$

2:3$

2:4$

2:5$

2:6$

2:7$

1:1$
1:2$ 1:3$

2:8$

4.5 Identifiering av mönster  

Table 13 Globala och lokala mönster (Egen, 2013-02-16) 
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SEB R1 SEB R2 Nordea 
R1 SEB I1 SHB R1 SHB R2 SEB I2 SHB I1 Nordea 

I2
Nordea 

I1
Tillgängligt komplement

Simplifiering
Tillfredsställa kundbehov

Användarvänligt alternativ
Konkurrensmedel

Användarvänlighet

Val av funktioner

Användarvänlighet
Öka tillgänglighet

Tidsbesparing

F1: Vilka skäl ser ni 
funnits till att 
introducera en 

mobilapplikation?

F2: Hur har det 
påverkat tjänstens 
utformande och 
implementering?

F3: Hur har dessa 
skäl kommunicerats 

till kunderna?

2:1$

2:2$

 

Syftet med SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1: De två primära skälen bakom att introducera en SST som vi finner ur våra intervjuer med 

bankerna är att skapa en väg som är tillgänglig och att ett intresse funnits från kunder att 

använda den kanalen. Dessa två faktorer återkommer i en majoritet av de implementerings-

moment som diskuteras. Tillgängligheten förekommer i alla utom en av intervjuerna och att 

SST ska introducerats från kunders önskemål förekommer i alla intervjuer med undantag ifrån 

tre, en från respektive bank. Förekomsten av dessa tre nyckelord utgör det lokala mönstret 

(2:1). Sett till tillgänglighet så diskuterar alla tre bankerna intresset att finnas där kunden 

finns. Rådgivarna hos Handelsbanken och SEB berättar hur SST hjälper kunderna att kunna 

utföra sina ärenden när kontoren inte har öppet. Nordea tillsammans med SEB berättar hur 

deras mobila SST utgör en del i en flerkanalsstrategi. De vill vara där kunden finns. Allt 

eftersom människor idag använder sina mobiltelefoner allt mer aktivt i vardagen fanns ett 

intresse i att som bank finnas tillgänglig där. En av Handelsbankens rådgivare beskriver hur 

den mobila SST kan bidra till en kostnadsminskning för banken. Något som i sin tur 

presenteras anknutet till en möjlighet att bli mer konkurrenskraftig. Som storbank beskrivs 

utmaningar finnas i att konkurrera med priser. Detta framförallt mot mer specialiserade 

banker som inte tillhandahåller ett lika brett utbud av tjänster. Bortsett från detta förekommer 

inte kostnadsreducering som ett skäl till introduktionen under någon av våra intervjuer. Att nå 

nya marknader ser vi heller inte som ett framstående argument bakom varför bankerna 

introducerat sina mobila SST. Undantaget är Nordea som diskuterar hur deras kunder har 

olika kanalbeteenden.  Det som beskrivs vara mest utmärkande just nu är att möta banken i 

mobiltelefonen varav arbetet med den mobila SST utvecklats i hög takt allt eftersom den 

introducerats. Att erbjuda sina kunder ett mer användarvänligt alternativ lyfts upp i fyra av 

Table 14 Syfte med SST (Egen, 2014-02-16) 
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studiens intervjuer. Här är det framförallt rådgivarna som beskriver hur den mobila SST 

förenklar sina transaktioner genom att använda SST.  

 

F2: Det lokala mönstret (2:2) innefattar tre av intervjupersonerna från SEB samt en från 

Nordea. Dessa respondenter delger, med ett undantag, samtliga av nyckelorden vi finner 

rörande såväl fråga två som tre. Med undantag ifrån en respondent från respektive bank 

utvinns nyckelord tillhörande såväl användarvänlighet som tillgänglighet utgöra faktorer 

bakom hur syftet inverkat på utformandet av SST. I åtta av tio intervjuer framkommer hur 

syftet bakom att introducera en mobil SST bidragit till att göra den enkel att använda. SEB 

beskriver hur de vill undvika behovet av en inloggningsdosa i syfte att med enbart mobilens 

hjälp kunna logga in och utföra ärenden. Handelsbanken driver även dialogen om en enkel 

inloggning i syfte att öka användarvänligheten. Handelsbanken och SEB berättar på likartat 

sätt hur användar-vänligheten utgjort en viktig faktor för att kunna kommunicera med sina 

kunder genom mobiltelefonen som plattform. Detta med utgångspunkt till dess storlek i 

förhållande till en dator samtidigt som vitsen med den mobila SST är att den ska finnas med 

användaren hela tiden. I sju av tio intervjuer förekommer hur syftet bakom introducerandet av 

en mobil SST inverkat på utbudet av funktioner. Alla tre banker driver dialogen om att det är 

vardagstjänster som ofta utförs som är det som ska stoppas in i applikationen. Vikten av 

tillgänglighet beskrivs i utgångsläget ha att göra med att låta kundens mest basala behov 

kunna tillfredsställas oberoende av tid och plats.  

 

F3: I dialogen mot kunden utvinner studien att nyttorna ökad tillgänglighet, tidsbesparing och 

användarvänlighet vara de som diskuteras. Nordea och Handelsbanken ger bilden att nyttorna 

diskuteras övergripande. SEB tar bland annat upp hur SST är utgör ett smidigt alternativ till 

sina övriga kanaler. Rådgivarna såväl som implementeringsansvariga hos SEB berättar hur 

tidsbesparing kan utgöra en kundnytta att framhäva i kunddialogen genom då kunden kan 

utföra sina ärenden snabbare genom SST än genom andra kanaler. Av dessa tre faktorer finner 

vi användarvänligheten vara den faktor som förekommer i fler än hälften av våra intervjuer. 

Denna faktor finner vi även anknuten till studiens första lokala mönster och dialogen med 

kund upplever vi ha anknytningar till huruvida SST utformats efter dess syfte. Detta 

förekommer hos nio av tio intervjupersoner. 
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SEB R1 SEB R2 Nordea 
R1 SEB I1 SHB R1 SHB R2 SEB I2 SHB I1 Nordea 

I2
Nordea 

I1

Användarvänlighet

Tillgänglighet

Tidsbesparing

Funktionsutbud

Säkerhet

Sociala medier
Recensioner

Fysiska möten
Hemsida

Telefon support

Funktioner

Prioritering

F4: Vilka faktorer 
tror ni inverkar 

främst på kundens 
nöjdhet med 

applikationen?

F5: Vilka faktorer 
tror ni inverkar 

främst på kundens 
missnöjdhet?

F6: Hur upptas 
kundernas 

uppfattning av 
mobilapplikationen?

F7: Hur har 
kundernas önskemål 

påverkat 
utvecklandet av 
applikationen?

2:3$

 

Kundfokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4: Vad gäller vilka faktorer som anses ha störst inverkan på kundens nöjdhet med SST 

utvinner studien nyckelord om användarvänlighet, tidsbesparing och tillgänglighet. Här 

framkommer användarvänligheten i intervjuerna med samtliga implementeringsansvariga hos 

respektive bank samt hos tre av fem rådgivare. De implementeringsansvariga hos såväl SEB 

som Nordea delger en bild av att SST är byggd utifrån deras kunders behov. En av de 

implementeringsansvariga hos SEB berättar att de ofta får in feedback över hur snygg och 

smidig deras SST är. En rådgivare på Nordea berättar hur OCR-scannings-funktionen för 

fakturabetalningar upplevs som väldigt smidig av kunderna. Handelsbankens rådgivare tar 

även dem upp mycket positiv respons vad gäller kundernas upplevelse att ärenden är lätta att 

utföra.  I intervjun med en rådgivare samt i två av intervjuerna med implementeringsansvariga 

återges hur många kunder upplever att de spar tid på att använda SST. Tillgängligheten 

framkommer även som en faktor bakom kundnöjdheten hos såväl implementeringsansvariga 

som rådgivare.  

 

F5: Sett till missnöjdheten med SST delger våra intervjuer att bristande funktionsutbud utger 

den mest genomgående faktorn. Handelsbanken och SEB berättar hur kunder som börjat 

använda SST vill ha tillgång till fler funktioner i den. Upplevda fördelar gällande 

användarvänlighet i förhållande till alternativa vägar bidrar till att missnöje att SST inte kan 

hjälpa kunden i lika stor utsträckning som de alternativa vägarna. I två av våra intervjuer 

framkommer även vikten av jämnvikt mellan säkerhet och användarvänlighet. Vissa 

kundsegment som prioriterar säkerheten högt anser att användarvänligheten hos SST bidrar 

till att den känns osäker. På samma sätt beskrivs hur vissa kundsegment upplever att 

säkerheten bidrar till att SST inte blir tillräckligt användarvänlig. 

Table 15 Kundfokus (Egen, 2014-02-16) 
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SEB R1 SEB R2 Nordea 
R1 SEB I1 SHB R1 SHB R2 SEB I2 SHB I1 Nordea 

I2
Nordea 

I1
Fysiska möten

Hemsida
Sociala medier

Skärmar på kontor
Extern marknadsföring

Övriga SST
Events

Fysiska möten
Övriga SST

Bredda funktionsutbudet

Bredda funktionsutbudet
Förenkla applikationen

Utbilda Kunder

F8: Vilka aktiviteter 
har utförts för att 

göra kunden 
uppmärksam om 

applikationen

F9: Vilka aktiviteter 
används för att 

uppmuntra kunden 
att använda 

F10: Hur kan ni nå ut 
till kunder som ännu 
inte börjat använda 

applikationen?

2:4$

 

F6: I denna fråga finner vi en stor del av nyckelorden förekomma hos de flesta av studiens 

respondenter vilket markeras med det lokala mönstret (2:3). I dialogen kring kanaler för att 

samla in kunders åsikter och kritik uppkommer sociala medier tillsammans med recensioner 

hos alla tre banker. Facebook beskrivs utgöra ett viktigt forum för att samla in åsikter. 

Recensioner från Appstore och GooglePlay, som tillhandahåller de mobila SST, beskrivs 

flitigt snappas upp. Nordea nämner här hur de använder alla kanaler de har att tillgå vilket 

bidrar till att fler kanaler troligtvis skulle tillkomma om vi under intervjuernas gång valt att be 

dem gå in på detaljer. Utöver detta finner vi bankernas hemsida förekomma hos fyra av fem 

implementeringsansvariga som en väg att samla in åsikter på. Detta genom feedback 

funktioner där kunden kan tycka till om diverse tjänster såsom den mobila SST. De fysiska 

kontoren tas upp hos tre implementeringsansvariga och tre rådgivare som en annan vanligt 

förekommande väg. 

 

F7: Vad gäller hur bankernas kunder påverkat utvecklingen av den mobila SST så finner vi 

funktionsutbudet vara den faktor som förekommer i flest intervjuer. Både Nordea och SEB 

beskriver hur vanligaste vardagstjänsterna för kunden är vad som från början varit aktuellt att 

få med i SST. Allt eftersom SST användandet ökar beskrivs en stor fråga för alla tre bankerna 

vara hur mycket SST ska utvecklas och om fler funktioner kan vara aktuella att lägga till. En 

ytterligare faktor beskrivs vara bankernas sätt att prioritera. I dialogen med såväl 

Handelsbanken som Nordea får vi bilden av att bankerna själva är insatta i vilka funktioner 

som kan vara lämpliga att stoppa in i SST men att kundernas önskemål bidrar till att prioritera 

vilka funktioner som slutligen väljs att ta med. 

 

Främja användandet av SST 

 

 

 

 

 

 

 

Table 16 Främja användandet (Egen, 2014-02-16) 
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F8: För att sprida budskapet om SST uppfattar vi bankerna använda likartade kanaler. 

Överensstämmande för alla banker är fysiska möten med kunden på bankens kontor där 

personalen kan sälja in SST. Sociala medier och bankernas webbsida beskrivs ur fler än 

hälften av intervjuerna som vanligt förekommande vägar att kommunicera förmedla 

budskapet om den mobila SST. I vissa av intervjuerna framkommer även hur övriga SST, 

events samt skärmar i väntrummen på kontoren även används för att göra kunden 

uppmärksam om existensen av SST samt nya funktioner och uppdateringar. Dessa utgör ett 

ytterligare lokalt mönster och tas endast upp av ett fåtal av studiens intervjutillfällen. Nordea 

och SEB nämner i två av intervjuerna att externa marknadskanaler används i syfte att 

marknadsföra sig. Vi får bilden att detta primärt innefattar annonsering och reklam i 

stadskärnor och i anslutning till lokaltrafik. I mönster (2:4) finner vi Nordeas båda 

implementeringsansvariga som är de enda som delger de fyra nyckelorden fysiska möten, 

hemsidan sociala medier och skärmar på kontor som aktiviteter för att uppmärksamma kunder 

om SST. 

 

F9: I syfte att få existerande SST användare att utöka sin användning är den kanalen som 

förekommer mest frekvent bankernas kontor. Här beskriver rådgivarna hur de under tiden 

som kunder är inne och utför ärenden som finns tillgängliga i SST utbildar dem i hur den 

vägen istället kan användas. SEB diskuterar här hur intresset nödvändigtvis inte kretsar i att 

kunden just ska använda den mobila SST framför andra vägar utan att valmöjligheten är det 

viktiga. Att öka användandet genom påminnelser från andra SST är ett ytterligare alternativ 

som tas upp. Här beskrivs framförallt hur bankernas internetbaserade SST ofta delger 

information om nyheter i den mobila SST. Detta tillsammans med en breddning av 

funktionsutbudet utgör ett lokalt mönster där nyckelorden endast förekommer hos ett litet 

antal av studiens intervjuer.  

 

F10: För att implementera sin mobila SST till kunder som ännu inte börjar använda den finner 

vi den genomgående faktorn vara ytterligare förenkling. Rådgivarna diskuterar hur vissa 

kunder ännu inte har mobiltelefoner som är anpassade att klara av SST. De är även tydliga 

med att vissa kunder upplever tjänsten som svår och att ytterligare förenkling kan bidra till att 

ett bredare kundsegment tar till sig den.  Ett ytterligare verktyg som tas upp i intervjuer från 

alla banker är utbildning. Handelsbanken beskriver i en intervju hur utbildning av personal 

kan bidra till att den mobila SST enklare tas med i kundmötet. Nordea och SEB berättar hur 

utbildning för kunderna kan utgöra en väg dit. 
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SEB R1 SEB R2 Nordea 
R1 SEB I1 SHB R1 SHB R2 SEB I2 SHB I1 Nordea 

I2
Nordea 

I1

Löpande tester

Release tester

Kund får söka nya kanaler

Felmeddelande

Mindre informationsrik än övriga 
kanaler

Hanterar reaktioner sämre än andra 
kanaler

F11: Existerar 
system för att 
kontrollera om 

mobilapplikationen 
fungerar 

tillfredsställande?
F12: Hur påverkas 

kunden om en 
felaktighet skulle 
uppstå vad gäller 
applikationen?

F13: Hur ställer sig 
applikationens 

återställningssystem 
i förhållande till 

2:5$

SEB R1 SEB R2 Nordea 
R1 SEB I1 SHB R1 SHB R2 SEB I2 SHB I1 Nordea 

I2
Nordea 

I1
Mindre funktionsutbud

Svår gör mer-försäljning
Uppfattar reaktioner sämre

Uppfattar reaktioner sämre

Tillgänglighet

Enkelhet

Tidsbesparingar

Fysiskt möte
Skärmar på kontor

Hemsida
Support

Kundutbildningar
Sociala medier

Övriga SST

F14: Vilka skillnader 
finns vad gäller 

servicen som delges i 
applikationen i 

förhållande till fysiskt 
möte?

F15: Får kunderna 
någon fördel i form 
av användandet av 

applikationen i 
förhållande till 

F16: Hur 
kommuniceras dessa 
fördelar till kunden?

2:6$

2:7$

Eliminera felaktigheter 

 

 

 

 

 

 

 

Table 17 Eliminera felaktigheter (Egen, 2014-02-16) 

F11: Rörande implementeringsmomentet eliminera felaktigheter finner vi en stark 

samhörighet i svaren hos studiens intervjupersoner vilket illustreras i mönster (2:5). Samtliga 

banker finner vi har någon typ av kontrollfunktion för löpande testning av den mobila SST 

samt testning inför nya releaser.  

 

F12: Skulle ett problem inträffa får vi bilden att samtliga banker tillhandahåller alternativa 

kanaler för sina kunder där de istället kan få sina ärenden uträttade. Detta utgör ett av studiens 

tydligaste lokala mönster. SEB och Nordea beskriver att ett felmeddelande ska uppkomma vid 

eventuell problematik. Detta tas dock inte upp i något av våra möten med rådgivarna. 

 

F13: När den mobila SST jämförs mot fysiska kundmöten vad gäller hantering av eventuella 

fel finns ett mönster gällande begränsningar att fånga upp kunders reaktioner. En ytterligare 

utmaning beskrivs genomgående vara att informera kunden i anslutning till ett potentiellt fel. 

Detta upplever vi ha sin bakgrund i svårigheter att snabbt delge information för den typen av 

plattform. 

 

Erbjud fler kanaler 

 

 

 

 

 

 

 

Table 18 Erbjuda fler kanaler (Egen, 2014-02-16) 
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F14: I jämförelsen av SST och de övriga kanalerna upplever vi det genomgående finnas starka 

fördelar som nackdelar hos den mobila SST. Hastigheten på utförandet av ett ärende 

förekommer genomgående i intervjuerna med rådgivarna hos samtliga banker som en fördel. 

Tre av fem implementeringsansvariga lyfter även upp detta som den primära fördelen. Jämför 

vi den mobila SST med den internetbaserade så finns mobiltelefonen oftare tillhands i 

jämförelse med en dator. Ärendena beskrivs dessutom utföras snabbare mycket tack vare en 

enkel inloggning samt att du som kund undslipper eventuella köer som kan existera på ett 

bankkontor. Nackdelarna som framkommer vid jämförelser mellan den mobila SST och de 

övriga kundkanalerna är ett bristande utbud av funktioner. Färre ärenden kan göras i 

mobiltelefonen jämfört med på datorn och på bankernas kontor. Att fysiskt möta kunden 

beskrivs även det kunna bidra till att kunna fånga upp kundens reaktioner. Att ge råd och 

kunna mer-sälja är något som genomgående beskrivs utmanande att göra genom den mobila 

SST för tillfället. Att kunna delge rådgivning eller merförsälja beskrivs som ytterligare 

nackdelar med att låta sina kunder använda den mobila SST i förhållande till att framförallt 

sköta ärenden via bankernas kontor. 

 

F15: Tillgänglighet och enkelhet är de styrkor som bankerna genomgående diskuterar när vi 

jämför den mobila SST mot övriga kundkanaler vilket illustreras av mönster (2:6). Att mobila 

SST möjliggör för kunden att utföra ärenden var som helst oberoende av tid. Nordea och SEB 

lyfter även upp vikten av tidsbesparing och jämför hur en kontoöverföring kan utföras inom 

loppet av några sekunder i den mobila SST medan det kan ta lång tid på kontoret beroende av 

eventuella köer. 

 
F16: I dialogen med kunderna beskriver bankerna hur de ofta förmedlar scenarion i sina 

fysiska möten med kunden. När kunden är inne på kontoren och utför eventuella ärenden där 

beskriver rådgivarna hur det motsvarande ärende i den mobila SST kunnat genomföras under 

kortare tid samtidigt som de berättar hur kunden kan undslippa besväret att gå till kontoret. 

Utöver det fysiska kundmötet framkommer även hur skärmar på kontoren, innefattande 

affischer samt TV-monitorer, som visar upp fördelarna i att använda sig av den mobila SST. 

Dessa uppkommer dock ur ett fåtal av studiens intervjuer. Ur studien framkommer även i en 

majoritet av intervjuerna hur hemsidan beskriver fördelarna i att använda den mobila SST i 

anslutning till att kunden där kan guidas i hur nedladdningsprocessen går tillväga. Ur 
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SEB R1 SEB R2 Nordea 
R1 SEB I1 SHB R1 SHB R2 SEB I2 SHB I1 Nordea 

I2
Nordea 

I1

Säkerhetsavdelningar

Inloggnings verktyg

Policy/ allmänna villkor
Information i SST

Kundmöten

F17: Hur fungerar 
arbetet rörande 

frågor om integritet 
och säkerhet med 

applikationen?
F18: Hur 

kommuniceras 
säkerhets- och 

integritetsarbetet till 

2:8$

intervjuerna med Nordeas implementeringsansvariga framkommer samtliga av nyckelorden 

som vi finner i denna intervjufråga något som illustreras i mönster (2:7).  

 

 

Säkerhet och integritet 

 

 

 

 

 

 

 

 

F17: Vad gäller säkerhet beskriver samtliga banker hur avdelningar för säkerhet inom 

internetbaserade tjänster arbetar nära utvecklingsteamen med den mobila SST. Allmänna 

villkor tillhandahålls kunden i anslutning till nedladdning och finns även tillgänglig i den 

mobila SST. Personliga koder framkommer i fyra av intervjuerna och beskrivs användas av 

alla tre banker i syfte att skydda kunden mot intrång.  

 

F18: I mönster (2:8) finner vi hur Nordeas och Handelsbankens implementeringsansvariga 

delger en likartad bild över hur säkerhetsarbetet kommuniceras till kunderna. Vid dialog med 

bankernas implementeringsansvariga och utvecklare centralt så beskrivs intresset ligga i att 

diskutera andra faktorer än säkerhet i dialogen mot kunden. I studiens intervjuer är 

respondenterna tydliga med att förmedla ett ständigt arbete med att bibehålla kundens 

tillgångar så säkra som möjligt. För att prata säkerhet med kund är allmänna villkor och 

policys det verktyg som är mest förekommande ur studiens intervjuer.  

 

F19: Studien visa ett tydligt mönster där samtliga banker beskriver hur system och tester 

utförs i syfte att säkerställa säkerheten hos den mobila SST.  

 

 

 

 

 

Table 19 Säkerhet och integritet (Egen, 2014-02-16) 
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SEB R1 SEB R2 Nordea 
R1 SEB I1 SHB R1 SHB R2 SEB I2 SHB I1 Nordea 

I2
Nordea 

I1
Användningsaktivtet

Recensioner

Feedback
Följa marknadens krav

Breddning av funktionsutbudet
Göra SST säkrare

Möta kundens efterfråga
Användargränssnitt

Öka användarvänlighet
Bredda funktionsutbudet

Balansera säkerhet/användarvänlighet

F20: Vilka kriterier 
används för 

bedömning av 
applikationens 
framgångar?

F21: Vilka 
utmaningar står 

organisationen inför 
vad gäller 

mobilapplikationen?
F22: Vilka delar 

jobbas starkast med 
att förbättra och 

utveckla?

 

Löpande förbättringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F20: I syfte att utvärdera applikationens framgångar finns ett tydligt mönster bland studiens 

respondenter hur nedladdningsvolymen och användningsfrekvensen utgör mätvärden att 

undersöka. Med andra ord hur många användare som laddar hem den mobila SST och hur ofta 

den används per användare. Feedback och recensioner tas upp i några av studiens intervjuer. 

Vissa recensioner beskrivs dock behöva bemötas med en nypa salt. Detta då kunder kan ge 

låga betyg på grund av ändringar av logotypen hos SST.  

 

F21: Vad gäller aktuella utmaningar upplever vi ganska stora skillnader existera bland 

studiens respondenter. De vanligast förekommande faktorerna uppkommer i fem av tio 

intervjuer och hos såväl rådgivare som implementeringsansvariga. En av faktorerna är en 

breddning av funktionsutbudet. I intervjuer med Nordea och SEB framkommer även 

utmaningen att kunna utveckla SST i samma takt som samhället utvecklas. Nordea beskriver 

hur nya krav ställs allt eftersom andra typer av SST uppkommer på marknaden.  

 

F22: Den vanligast förekommande responsen till vilka faktorer det arbetas mest med att 

utveckla är användarvänligheten. Detta tas upp i samtliga av studiens intervjuer med 

bankernas rådgivare. Vad gäller de implementeringsansvariga framkommer ur två av fem 

intervjuer hur även balansen mellan användarvänlighet och säkerhet är en viktig fråga som tar 

stora resurser. Bredda funktionsutbudet förekommer även det i två av fem intervjuer med de 

implementeringsansvariga. I studien tar dock inte att någon av rådgivarna upp funktions och 

säkerhets aspekter. 

Table 20 Löpande förbättringar (Egen, 2014-02-16) 
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5. ANALYS 
I följande kapitel ställs studiens empiriska utfall mot det teoretiska ramverk som tidigare 

behandlats. De samband som diskuterats förhålls mot de teoretiska föreställningar som 

redogjorts samtidigt som författarnas resonemang om eventuella avvikelser delges. 

 

5.1 Syftet med SST 

Den tekniska utveckling som ägt rum har bidragit till att den mobila plattformen blivit alltmer 

betydelsefull (Balasubramanian et al., 2002). När respondenterna från de olika bankerna 

berättade om de skäl som funnits vid introducerandet av den mobila SST bedömer vi utifrån 

det lokala mönstret (2:1) att rådgivarna från SHB samt en implementeringsansvarig från SEB 

att tillgängligheten, simplifiering och användarvänligheten upplevs utgöra viktiga faktorer 

bakom införandet av den mobila SST. En ökad popularitet av mobilanvändande från bankens 

kunder är ytterligare ett annat skäl som framkommit ur studiens intervjuer. Detta upplever vi 

överensstämma med Beatson et al. (2007) som förklarar hur vägen till nya kundsegment kan 

komma ifrån introducerandet av nya kundkanaler. Detta visas tydligt i följande citat från en 

av studiens respondenter: 

 

“Kunderna rör sig i den här kanalen och vi vill förstås vara där kunderna finns.” (SEB) 

 

Utifrån vad intervjuerna delgivit studien rörande syftet bakom införandet av SST upplever vi 

att ingen av respondenterna från bankerna utgått ifrån kostnadsreducering. Detta särskiljer sig 

ifrån den information vi funnit i studiens teoretiska underlag som lyfter fram 

kostnadseffektivisering som en av de vanligast förekommande faktorerna bakom 

introducerandet av SST (Meuter et al. 2000). Det ger oss dock en bild av att SST kan bidra till 

konkurrensfördelar genom att den kostnaden effektiviserar kundmötet. Detta är något som en 

respondent från handelsbanken uppger.  

 

Det lokala mönstret (2:2) visar likartade svar av respondenter från SEB och en från Nordea. 

Dessa mönster utgör främst syftet med framtagandet av den mobila SST. Vi ser utifrån det 

lokal mönstret att respondenterna svarat att användarvänlighet, val av funktioner, 

tidsbesparing samt tillgänglighet utgör vitala beståndsdelar vid utformandet av SST. 

Implementeringsansvariga från samtliga banker från vår studie menar att den mobila SST ska 

tillhandahålla de vanligast förekommande vardags-tjänsterna för kunden. Hsieh (2005) menar 
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att uppmärksamma kunder om SST bör syftet med framtagandet bakom kundernas intressen 

återges. Det enkla användandet och valet av funktioner beskrivs av majoriteten av 

respondenterna kommuniceras till kunderna för att möta kundens intresse och behov att utföra 

vardagliga tjänster. Cadwallader et al. (2010) menar att det är viktigt att klargöra värdet av 

SST för kunden såväl som för medarbetarna. 

 

5.2 Kundfokus 

Hur väl kunder hanterar tekniken är olika, alla kunder förklaras ha olika kompetenser och 

tekniska behov (Meuter et al. 2000). Respondenternas svar varierar beroende på vad dessa 

tror kunderna främst avser har störst inverkan på kundtillfredsställelsen med applikationen. 

Användarvänligheten ser vi är den faktor som 8 av 10 avser har störst inverkan på 

kundnöjdheten av respondenternas svar. Användarvänligheten är även något som påverkat 

missnöjdheten enligt rådgivarna. En förklaring till detta kan vara att det inte är samma kunder 

som delger sin uppskattning som de som delger sitt missnöje. Att bekvämligheten till ny 

teknik skiljer sig dessa kundsegment emellan kan utgöra en orsak till detta. En respondent 

uttryckte detta genom följande citat: 

 

”Som inloggning, den är otroligt enkel och logga in med och att den är pålitlig.” (SHB) 

 

Meuter et al. (2003) beskriver att tekniken inte ska vara alltför komplex, detta då det stora 

missnöjet med SST är av den enkla anledningen att de inte vet hur de ska gå till väga. Den 

enkla inloggningen visar sig inte bara en positiv inverkan på kunderna, då säkerhets 

antagande i viss mån påverkas kritiskt. Majoriteten respondenter inflikar med att poängtera 

funktionerna som applikationen utgör är begränsade och inte är någon säkerhetsrisk för 

kunden.  

 

Respondenterna har i kunders uppfattning av mobilapplikationen delgett metoder vid 

insamling av information. Det lokala mönstret (2:3) illustrerar att Appstore/Google play samt 

sociala medier där främst facebook används flirtigast för att samla in information gällande 

åsikter. Payne & Frow (2005) menar att kundfokus ska primärt bidra till att delge information 

till kunderna samt insamlandet av information från kunder ska skapa långsiktigt värde. Utöver 

detta utläser vi ifrån mönstret att bankernas webbsida förekommer bland de 

implementeringsansvariga som en viktig kanal till att samla in åsikter.  
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Meuter et al. (2003) beskriver att SST bör utformas utifrån kundernas perspektiv. Kundernas 

önskemål har påverkat utvecklandet av samtliga bankers applikationer, men i olika 

utsträckning. Majoriteten av respondenterna konstaterar att valet av funktioner och 

prioriterandet vid införandet av funktioner haft en stark kundpåverkan. Detta är enligt Hsieh 

(2005) ett vinnande koncept att motverka kunders motstånd till att adoptera till SST och att 

skapa positiva associationer. Bitner et al. (2002) hävdar att framgång med SST ställer 

organisationsmässigt stora krav på hur kundfokuserad SST är utvecklad att vara. En 

respondent sa:  

”Det hjälper oss att prioritera” (Nordea) 

 

I dialogen får vi bilden av att kundernas önskemål bidrar till att prioritera vilka funktioner 

som slutligen kommer implementeras in i mobila SST. Att verksamheter är kundfokuserade 

bidrar enligt teorin till att kunder i slutändan föredra SST framför den traditionella servicen. 

Detta på grund av kostnadsbesparing, tidsbesparing och den personliga kontrollen (Ding et al. 

2007). 

 

5.3 Främja användandet 

Enligt Collier & Kimes (2013) finns det olika typer av aktiviteter för att främja användandet 

av SST. Dessa aktiviteter beskrivs exempelvis vara reklamkampanjer, för att belysa fördelana 

med SST i syfte att främja användandet. Vi ser i detta tema likartade metoder för att förmedla 

användandet av SST. Majoriteten av respondenternas svar är att de fysiska möten med kunden 

som sker på bankens kontor där personalen säljer in SST, utgör den främsta faktorn vid 

implementering av SST.  

 

Bitner et al. (2002) menar att aktivt främja användandet av SST är vikten av medvetenhet 

huvudsaklig. Skärmar på kontor med demos rullande som illustrera den mobila SST 

användningsbarhet är växlade bland respondenternas svar. Variationen tror vi beror på 

olikheter kontor emellan. Vi ser däremot att majoriteten av respondenternas svarar att events, 

bredda funktionsutbudet och övriga SST är begränsade område vid att främja av användandet. 

Det fysiska mötet och bankernas webbsida är enligt majoriteten av respondenternas svar 

vanligt förekommande vid kommunicerandet av budskapet om den mobila SST. Likheter 

emellan ser vi från det lokala mönstret (2:4). Nordeas implementeringsansvariga menar att det 

fysiska mötet, hemsidan, sociala medier och skärmar på kontor är förekommande vid att 

aktivt främja användandet.  
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Enligt Hsieh (2005) är utbildning en viktig faktor i syfte att utöka användandet och få kunder 

att förstå nyttan med SST. Detta är något som vi ser är avvikande från respondenternas svar. 

Endast en och i detta fall implementeringsansvarig från Handelsbanken hävdar att utbildning 

av personal är förekommande. Vad det gäller utbildandet av kunder är de främst från 

rådgivarna som framhäver att det är förekommande.  Curran & Meuter (2005) hävdar att 

utbildning har en stor inverkan på framgång med tjänsten. En respondent uttryckte 

utbildningens roll i kundmötet med följande citat: 

 

Och sen gör vi mycket utbildande syfte med våra kunder med direkt mötande personal, aktiv 

styrd med vad applikationen kan göra, hålla kunderna uppdaterade. (Nordea) 

 

Castro et al. (2010) beskriver att självbetjäningsteknik ska ge konsumenten bekvämlighet, 

tillgänglighet och användarvänligheten. Rådgivarna diskuterar hur vissa kunder ännu inte 

klarar av hanteringen av mobiltelefonen. De är tydliga med att vissa upplever tjänsten som 

komplicerad. Vi ser att en ytligare förenkling av applikationen bidrar till ett bredare 

kundsegment tar sig till den mobila SST. Kopplingen till teorin där Curran & Meuter (2007) 

menar att förenklandet av SST är ett starkt bidragande till att fler börjar adoptera till SST. 

 

5.4 Eliminera felaktigheter 

Enligt Hsieh (2005) krävs det stabila system som tar hand om eventuella tekniska krascher, på 

grund av att den största anledningen till misslyckanden med implementeringen av SST sker 

via tekniska fel. Det lokala mönstret (2:5) i fråga 11 illustrerar att majoriteten av 

respondenterna hävdar att olika typer av tester används i syfte kunna motverka de tekniska fel 

som kan uppkomma. Dessa tester beskrivs av respondenterna ske löpande och med särskild 

tillsyn, främst innan publicering av nya uppdateringar. En respondent utryckte detta:  

 

Dels så görs ju funktionstester, acceptanstester och så att vi kollar om någon annan tjänst har 

blivit påverkad. Dom testas väldigt väl, första releasen så hade vi ett år till nästa release. 

(SHB) 

!

Applikationens återställningssystem är i förhållande till ett fysiskt kundmöte relativt likartat 

bland respondenternas svar. Vi kan även konstatera från det lokala mönstret (2:5) att den 

mobila SST inte hanterar kunders reaktioner och ger sämre information än vid ett fysiskt 
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kundmöte. Felmeddelande är något som inträffar vid funktionsutövandet menar 

implementerings ansvariga från SEB, dessa felmeddelande sker vid eventuella missar i 

funktionsutövandet av tjänsten.  

 

Felaktigheter som kan uppstå i SST beskrivs utgöra en stor påverkan på 

kundtillfredsställelsen. Enligt Deng et al. (2010) kan eventuella felaktigheter leda till byten av 

beteendemönster, klagomål samt spridning av negativa rykten angående tjänsten. Vi ser att 

denna koppling med teorin har en stark förankring i hur bankerna jobbar med att minimera de 

felaktigheter som kan uppkomma. Tester och de krav från kunder som finns på den mobila 

SST gör att större problem inte har inträffat från samtliga bankers mobila SST. Skulle ett 

problem inträffa får vi bilden av att samtliga banker tillhandahåller alternativa kanaler för 

kunderna som har möjlighet att utföra sina ärenden. När de gäller den mobila SST kontra 

fysiska kundmöten beskrivs hanteringen av fel vara svår att fånga upp. Vi får uppfattningen 

om att utmaningen beskrivs genomgående vara att informera kunden i anslutning till ett 

potentiellt fel. Detta är något som enligt Bitner et al. (2002) kräver resurser och är nödvändiga 

för att behålla stabiliteten i SST. 

 

5.5 Erbjuda fler kanaler 

Enligt Hsieh (2005) beskrivs att tillhandahålla alternativa kanaler och erbjuda kunder ett brett 

spann av sätt att utföra sina ärenden utgör en viktig faktor i syfte att skapa konkurrensfördelar 

och att kunden inte ska fastna i teknologin. Bitner et al. (2002) framhåller att ha substitut till 

SST i syfte att kunna möjliggöra för kunden att utföra sitt ärende. De fria valen av tjänster 

utgör enligt Reinders et al. (2008) att konsumenter är mer motiverade till att konsumera. 

(Ganesh et al. 2000) menar även att den personliga interaktionen mellan konsumenten och 

anställda är viktig för kunders tillfredställelse och engagemang. Detta uttryckte en respondent 

med följande citat:  

 

Det finns system som varnar om det sker något fel och skulle det felet vara att överflytta 

pengar så har kund att tillgå andra kanaler som exempel telefonbanken, internetbanken eller 

kontoren. (SEB) 

 

Majoriteten av respondenterna har svarat relativt likartat när det gäller applikationen i 

förhållande till fysiskt möte. Det fysiska mötet i bankernas kontorsverksamhet har ett större 

utbud av tjänster i förhållande till den mobila SST. Funktionsutbud, mer-försäljning och 
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rådgivning är områden som inte innefattas i samtliga mobila SST:s utbud. Bitner et al. (2002) 

beskriver att en kombination av kommunikationsvägar ger den bästa kundupplevelsen. 

Fördelen med den mobila SST är enligt en majoritet av respondenterna tillgängligheten och 

snabbheten i att kunna utföra enklare ärenden. Curran & Meuter (2007) beskriver att kundens 

acceptans för tjänsten har en stark koppling till tjänstens enkelhet. Enligt Bitner et al. (2002) 

kan exempelvis rabatter och förbättrad service vara motivation för konsumenten att börja 

använda sig av SST. Här kan vi inte dra några paralleller mellan respondenternas svar och 

teorin, eftersom rabatter inte förekommer vid användning av den mobila SST. 

 

Kommunikationen till kunderna om fördelar med den mobila SST varierar mellan 

respondenternas svar. Nästan alla hävdar att det fysiska mötet är en stor del i hur fördelarna 

kommuniceras till kunderna. Utifrån det lokala mönstret (2:8) ser vi att Nordeas 

implementeringsansvariga svarat likalydande vid kommunicerandet av fördelarna med den 

mobila SST. Nordeas implementeringsansvariga menar att samtliga kanaler används vid 

kommunicerandet av den mobila SST och även vid andra typer av produktinformationer. En 

annan likhet ser vi bland rådgivarna från SEB och Nordea som svarat att kommunicerandet av 

fördelarna till kunden inte uppkommer från kanaler som support, kundutbildningar, sociala 

medier och övriga SST.  

 

5.6 Säkerhet 

Enligt Singh (2002) beskrivs säkerheten utgöra en stor del vid implementeringen av SST. 

Vikten av att hantera kundens osäkerhet inför ny teknik beskriver Hoffman et al. (1999) som 

en viktig faktor i organisationens implementeringsarbete. I nya tekniker med finansiella 

incitament eller privat information beskrivs motståndet vara starkare (Casaló et al., 2007). 

Arbetet rörande säkerhet menar samtliga banker är allmänt viktigt. Speciella 

säkerhetsavdelningar, policys, personliga koder och verktyg används för att motverka 

osäkerheten med den webbaserade såväl som den mobilbaserade SST. Ett sätt att motverka 

den oro som råder över säkerheten beskrivs av Bobbitt & Dabholkar (2001) att tydligt vägleda 

kunder till verksamhetens säkerhetspolicy. En respondent uttryckte detta genom: 

 

Kunderna får ju alltid med sig allmänna villkor. Sen så berättar vi ju att de inte får dela med 

sig av sin personliga kod. (SHB) 
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Vi ser i det lokala mönstret (2:8) där implementeringsansvariga från Nordea och SEB menar 

att den mobila SST förmedlar säkerhet- och integritetsinformation vid anslutning till 

nedladdningen av SST. Samma information finns tillgänglig i den mobila SST och kan 

kommas åt vid användningen av tjänsten. Kundmötet beskrivs enligt 

implementeringsansvarige från Nordea och SEB samt rådgivarna från SEB utgöra ett viktigt 

forum för att hantera frågor rörande säkerhet och integritet. Enligt Bobbitt & Dabholkar 

(2001) beskrivs detta tydliggöra risker och säkerhetsåtgärder för att kundens trygghet ska 

förstärkas.  

 

Enligt Hsieh (2005) finns det risker med att den tekniska SST kan utsättas för angrepp, 

kunder såväl som anställda kan påverkas. I syfte att motverka detta beskrivs säkerställandet av 

SST bland respondenterna genom att olika tester utförs. Detta för att förhindra eventuella 

brister med den mobila såväl som den webbaserade SST. 

 

5. 7 Ständiga förbättringar 

Enligt Venkatesh & Davis (2000); Curran & Meuter (2005); Liljander et al. (2005) har den 

snabba utvecklingen av IT gjort att de senaste decennierna utsatts för stora förändringar vad 

de gäller att bedriva affärer. Enligt Bitner et al. (2002) bör förändringar utvärderas i syfte att 

fånga upp synpunkter från användare som i slutändan kan utgöra hjälpmedel för att identifiera 

problem och spåra nya innovativa sätt. Viktiga gemensamma mätvärden är 

användningsfrekvens och användningsaktivitet. En respondent uttryckte detta genom följande 

citat: 

 

Användningsaktivitet, hur många användare och hur ofta den används. Sen förstås av den 

feedback vi får in. (Nordea) 

 

Feedbacken från de mobila plattformarnas centrum Appstore och GooglePlay beskrivs enligt 

respondenter från Handelsbanken och Nordea vara missvisande då kunder sätter låga betyg 

trots övriga positiva kommentarer, något som skiljer sig från SEB sätt och resonera kring den 

feedbacken då de anser den ha betydande inverkan på nya uppdateringsreleaser. Synpunkter 

från kunder är viktiga. Detta är något som i teorin ger en positiv word – of – mouth (Proença 

& Rodrigues, 2011). Utöver detta är SEB och Nordea mån om vad kunden gör när de 

använder den mobila SST och då i synnerhet vilken utsträckning olika funktioner används. 
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Vi ser ganska stora skillnader bland respondenternas svar när det gäller vilka utmaningar som 

bankerna står inför. Förbättringar för SST kan enligt Lin & Hsieh (2006) vara säkerhet, 

användarvänlighet och funktionalitet, som i slutändan syftar till att öka kundnöjdheten. Den 

vanligaste förbättringen av den mobila SST är enligt respondenterna breddningen av 

funktionsutbudet. SEB och Nordea beskriver utmaningen med att utveckla SST i takt med 

samhällets utveckling. Nordeas respondenter poängterar att andra typer av SST uppkommer 

på marknaden, vilket ställer ytligare krav att hänga med i utvecklingen.  

 

Utvecklandet och förbättrandet av användarvänligheten är en annan stor utmaning för 

bankernas mobila SST. Detta är något vi ser tas upp i samtliga studiens intervjuer med 

bankernas rådgivare. Vad det gäller implementeringsansvariga är balansgången mellan 

användarvänlighet och säkerhet en viktig fråga, något som kräver resurser. 

Användarvänligheten, flexibiliteten och snabbheten på tjänsten är faktorer som Hassanuddin 

et al. (2012) hävdar en stark orsak till att kunder känner sig mer benägna att använda tjänsten 

jämfört med det traditionella sättet. 
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5.8 Sammansatt analys 

Vi upplever att de implementeringsmoment som frekvent uppkommit ur teorin används bland 

bankerna vid implementering av den mobila SST. De tre storbankerna har vid implementering 

av den mobila SST använt sig av likvärdiga implementeringsaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Implementeringsmodell (Egen, 2013-12-21) 

 

Vi upplever att tillgängligheten och användarvänligheten utgör elementära delar i den mobila 

SST. Dessa framkommer allmänt inom flera moment i vår modell och utgör i vår mening 

underlättande vid utförande av vardagstjänster. Många kunder använder i dagsläget 

mobiltelefonen och enligt några av respondenterna finns det kunder som enbart förhåller sig 

till den mobila SST. Detta beskrivs utgöra en viktig del i bankernas val av funktioner som ska 

baseras på kunders vardagsbehov och att användargränssnittet utformas till att vara så enkelt 

som möjligt. 

 

Kundfokus beskrivs vara skiljaktig vid implementeringsarbete bland respondenternas svar. 

Bankerna beskriver att den mobila SST utvecklas efter kundersbehov. Vi kan dock konstatera 

att funktionsutbudet är begränsat, något som samtliga implementeringsansvariga hävdar är 

under utveckling och är något som starkt efterfråga bland bankernas kunder. 
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Att erbjuda flera kanaler vid sidan av den mobila SST ser vi tydligt förekommer. De tjänster 

som finns att förfoga i den mobila SST går att utföra via andra kanaler så som i fysiska möten, 

telefonbanken och genom den webbaserade SST.  

 

Funktioner och aktiviteter för att bibehålla säkerhet och integritet i mobila SST har samtliga 

banker visat tecken på. Det lokala mönstret (2:5) visar vikten av att applikationen fungerar på 

ett tillfredställande sätt. Respondenterna svarar tydligt med att det finns säkerhetsavdelningar 

som ständigt arbetar med säkerhet och integritet. Vi märker även att det sker kontinuerligt 

med tester vid uppdateringar av SST. De implementeringsansvariga poängterar att Appstore 

och Googleplays inverkan i kontroll innan utskick nya uppdateringar och releaser. Detta ser vi 

höjer kvaliteten på den mobila SST.  

 

Vad gäller momentet för ständiga förbättringar visar det sig att respondenternas svar varierat. 

Majoriteten av respondenterna anser att bredda funktionsutbud, öka användarvänligheten och 

följa marknadens krav har störst inverkan på att ständigt förbättra SST. De 

implementeringsansvariga poängterar dock vikten av att balansera säkerheten med 

användarvänligheten, något som skiljer sig från rådgivarnas yn vid vad som starkast behövs 

förbättras.  
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6. SLUTSATS 

Nedan beskrivs för de slutsatser som utvunnits från analyskapitlet. Detta i anslutning till att 

besvara studiens forskningsfrågor och syfte. Förslag till tänkbara tillämpningsområden för 

studien redogörs kort. Avslutningsvis diskuteras kritik till studien samtidigt som förslag till 

fortsatt forskning inom delges. 

 

Vi upplever att de implementeringsmoment som utvunnits ur teorin är applicerbara för 

bankens implementeringsarbete av sin mobila SST. Detta då samtliga faktorer arbetas aktivt 

med hos samtliga av de tre organisationer vi valt att studera. De tre bankerna visade enligt 

studien tecken på likvärdiga implementeringsaktiviteter något vi upplever bidrar till att 

studiens resultat kan bidra med en förståelse för hur branschens implementeringsarbete 

utformas ur ett organisatoriskt perspektiv. 

 

Nedan redogörs kortfattat för de mest genomgående faktorerna bakom bankens arbete inom 

respektive implementeringsmoment. 

 

Att införa en kommunikationsväg baserad på ett plattformsbehov från kunderna beskrivs 

tillsammans med att göra bankernas tjänster mer tillgängliga utgöra bakgrunden i varför den 

mobila SST tillförts. Detta inverkar dels på valet av plattform för SST. Många kunder 

använder frekvent sina mobiltelefoner och ett intresse att finnas tillgängliga där kunden verkar 

beskrivs som viktigt. Valet av funktioner beskrivs baserade på kundens vardagsbehov och 

gränssnittet i SST är utformad för att tjänster ska kunna genomföras så enkelt som möjligt. I 

bankens marknadsföringsaktiviteter är de ovan nämnda faktorer som är framträdande. Banken 

önskar delge övergripande kundfördelar, såsom enkelhet, med att inneha den mobila SST 

framför att gå in på specifika funktioner. 

 

Att behålla kundfokus i utvecklingsprocessen och implementeringsarbetet av SST visar 

studien diverse olika tecken på. Bankerna beskriver hur sin mobila SST utvecklats efter sina 

kunders beteenden. Allt eftersom kunden vant sig vid SST utvecklas den vidare i syfte att 

innefatta allt fler funktioner. Detta i syfte att möjliggöra för kunden att i större utsträckning 

kunna nyttja den mobila SST framför andra transaktionskanaler. Att samla in åsikter från 

kunderna utförs genom de flesta av bankens interna kund vägar. Vi upplever det dock som att 

bankerna till viss del kan integrera kunderna ytterligare i utvecklingsprocessen. Detta 
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exempelvis genom att komma ut med förslag till nya funktioner för att låta kunderna delge 

sina åsikter i ett tidigare skede. Vi upplever att branschens stora säkerhetskrav till viss del kan 

göra detta utmanande. 

 

För att främja användandet visar studien hur ett utbud av flertalet kanaler används i syfte att 

öka medvetandet om den mobila SST. Studien visar även tecken på att det är kundnyttan som 

står i centrum framför att beskriva specifika funktioner hos SST när banken ämnar öka 

användandet. 

 

Starka system beskrivs genomgående existera i syfte att säkerställa funktionaliteten hos SST. 

Skulle ett fel uppkomma beskrivs dock kunden själv behöva kontakta banken i syfte att kunna 

genomföra sitt ärende. Att delge information vid eventuella felaktigheter framgår av studien 

som utmanande. Här upplever vi att banken kan vinna på att möjliggöra för direkt slussning 

vidare till exempelvis en teknisk support. Detta för att hjälpa kunden uträtta sitt ärende en 

annan väg. 

 

Att erbjuda kunden ett brett utbud av kanaler vid sidan av den mobila SST har studien, i vår 

mening, visat att bankerna gör. Samtliga tjänster som finns tillgängliga via den mobila SST 

kan även uträttas i fysiska möten, telefonkontakt och genom en internetbaserad SST. Detta ser 

vi kunna bidra till att kunder börjar använda SST stegvis, till en början för små, till synes 

lättare ärenden, för att sedan utöka SST användandet. 

 

Funktioner och aktiviteter för att bibehålla säkerhet och integritet i sin mobila SST har 

samtliga av de studerade bankerna visat tecken på att tillhandahålla. I dialogen mot kunden 

upplevs säkerhetsämnet vara av mindre stor vikt. Studien visar tecken på att bankerna föredrar 

att diskutera kundfördelar för kunden så som tidsbesparing och ökad tillgänglighet. Studiens 

respondenter är dock tydliga med att den mobila SST inte ska vara ett mindre säkert alternativ 

än övriga transaktionskanaler. För att nå ett bredare segment tror vi att säkerheten kan vara ett 

viktigt ämne att diskutera. Här upplever vi en vinning i att till vissa målgrupper säkerställa att 

eventuell oro över den nya tekniken hanteras. 

 

Vad gäller momentet för ständiga förbättringar har studien visat att hårda värden gällande 

ökningar i användningen av SST utgör viktiga riktlinjer för bankerna att titta på för att 

bedöma SST popularitet. Att följa marknadens efterfrågan beskrivs som avgörande för att 
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kunna öka användandet. Studien visar även att ett intresse finns i att fortsätta bredda 

användningsområdet hos SST i syfte att få fler kunder att ta del av den.   

 

Studien visar i vår mening inget tecken på att något av de framförda implementerings-

momenten varit mer framträdande än något annat i implementeringen. Ett intresse i att inte 

kommunicera ut säkerhetsarbetet är ett undantag från detta. Vi upplever dock banksektorn ha 

ett rykte av att tillhandahålla säkra lösningar för sina kunder något som kan bidra i att 

dialogen ut mot kund kan begränsas åt det som är utmärkande för SST. 

 

Studiens resultat kommer framförallt kunnat tillämpas av organisationer, tillhandahållande 

finansiella tjänster, som är intresserade att introducera, eller öka användningen, av en STT för 

mobila plattformar. Vi ser framförallt ett intresse hos bank och finansbranschens utvecklings- 

och implementeringsavdelningar gällande SST att ta del av studien i syfte att utveckla sin 

implementeringsprocess. Detta för såväl marknadsintroducerandet av nya SST som 

spridningen av befintliga SST.  
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7. BEGRÄNSNINGAR & VIDARE FORSKNING 
Tänkbara påverkningsfaktorer när de gäller resultatet i den empiriska undersökningen är de 

intervjuer som genomförts, vilket kan ha haft en inverkan på dess generaliserbarhet. 

Resultatet förväntas därför inte generaliseras till enskilda banker men förhoppningsvis kan ge 

en intressant bild av hur en storbank arbetar med implementering av en mobil SST.  

 

Vidare är det faktum att de mönster som presenteras i empirin nödvändigtvis inte är direkt 

överförbar med verkligheten. Detta på grund av att vissa faktorer utförs men inte har nämnts 

vid genomförandet av intervjuerna. 

 

Då studien inriktat sig mot banksektorn föreslår vi att implementeringsmomenten studeras 

mot representanter från andra branscher som tillhandahåller SST inom de mobila 

plattformarna. 

 

Då studien delgivit en inblick i organisationens implementeringsarbete föreslår vi att ovan 

nämnda moment studeras utifrån konsumentens ståndpunkt. Detta för att bidra med förståelse 

för huruvida respektive moment uppfattas som mer eller mindre bidragande till att öka 

adoptionshastigheten hos bankens kunder.  

delgett
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annonsering
samma2specifika2budskap,
2mycket2praktiska2budskap
2enkelt2och2använda2
ett2generellt2budskap

Vilka2faktorer2tror2ni2
inverkar2främst2på2

kundens2nöjdhet2såväl2som2
missnöjdhet2med2
applikationen?

funktioner2utifrån2kunders2behov.2
enkelheten2
2användarvänlgiheten,
2sen2går2de2väldigt2fort2och2uträtta2ärenden
kundupplevelsen22vi2får2mycket2kommentarer2på2hur2smidigt2och2snyggt2och2lätt2de2är.2
det2är2väl2att2de2kan2köpa2och2sälja2fonder2eller2överföra2pengar2vart2dom2än2är.2De2som2är2
missnöjda2är2nog2för2att2de2inte2fattat2hur2appen2funkat2eller2så2är2det2nog2att2de2vill2kunna2göra2
fler2saker2i2appen.2
använda2den2när2som2helst
2lättanvändlig.2
Vad2de2inte2gillar2är2lite2tuffare2men2kanske2att2de2inte2kan2göra2samma2saker2som2på2
internetbanken.2Att2appen2är2lätt2att2använda2gör2att2man2vill2kunna2göra2mer2där2tror2jag.

2enkel2
2pålitlig.22
2rädda2att2den2är2så2enkel2säkerhetsmässigt.2
2vill2man2göra2precis2allt.2
missnöjda2med2saker2med2sådant2dom2inte2kan2göra.2
2Det2i2stort2är2vad2man2inte2kan2göra.2Det2är2det2som2är2missnöjdheten.
2använda2den2när2som2helst2och2att2den2är2lättanvändlig.
inte2kan2göra2samma2saker2som2på2internetbanken.22lätt2att2använda2gör2att2man2vill2
kunna2göra2mer2där2tror2jag.2

lätt2att2använda
lätt2att2logga2in
man2spar2tid
inte2är2beroende2av2plats
I2efterhand2som2andra2appar2dyker2upp2så2avanceras2det.2Så2får2kunden2större2krav2på2sig.2Vi2har2ju2sådana2
kundfeeds2prata2med2kunder2om2vad2de2vill2ha2och2sen2läser2vi2på2appstore.2
enkelt
smidigt
lätt
smidigt
vissa2är2ovana.
2Sen2kan2det2vara2att2man2saknar2att2man2inte2kan2göra2någon2viss2funktion.

Hur2upptas2kundernas2
uppfattning2av2

mobilapplikationen?

2Vi2följer2liksom2feedbacken2väldigt2nära2genom2alla2dom2här2kanalerna.2
socialmedia2har2blivit2väldigt2viktig
.recentioner2appstore2och2googleplay
twitter2konto2
facebook2är2den2främsta2kanalen.2
2Vi2tar2såklart2in2synpunkter2från2olika2kanaler2som2vi2har2och2tillgå.
2sociala2medier,2appstore/googleplay2webbsida
2Fokusgrupper2
2rejält2facebook2team,2en2telefonbank,2bredd2kontorsrörelse,2internetsupport.2Alla2dom2här2
kanalerna2är2insamlande2för2vad2kunderna2har2för2problem2och2behov.2
2Sen2har2vi2kontor,
supportnummer.2
2facebook2
appstore2
Jag2vet2att2vi2använder2facebook2mycket2och2sen2läser2vi2feedsen2på2Appstore2och2GooglePlay.2
Mer2än2synpunkter.2
facebook.2

appen2och2i2hemsidan2facebook2appstore2och2googleplay
hemsidan2
då2kommer2kunder2till2oss2
Supporten2
facebook2
feedsen2på2Appstore2och2GooglePlay.22
support22Jag2tror2kunderna2är2ganska2duktiga2på2att2anpassa2sina2vägar2beroende2på2
vad2de2vill.2
kritik2eller2önskemål2går2man2via2facebook.2
Vill2man2ha2hjälp2ringer2man.

2hemsida.
kontoren.22
applestore2och2googleplay
2informationsknaler2
appstore2
google2play
usabillity2studier2där2vi2försöker2djupintervjua2kunden
2internetsupport
2facebook
2applestore2
googleplay2

Hur2har2kundernas2
önskemål2påverkat2
utvecklandet2av2
applikationen?

Val2av2utbud2kommer2därifrån.
2Det2är2de2här2möta2kunderna,2förvaltning,2nyutvecklande2av2tjänster2och2allt2ska2gå2ihop2med2
varandra
2Jag2tror2iOS72har2en2adoptionsprocess2på280U90%2någonstans2i2Sverige..2och2där2ser2vi2
självklart2behov2av2att2vår2app2inte2ska2fungera2annorlunda2i2skillnad2från2någon2annan2app.2
här2i2applikationer2finns2det2en2större2förväntan2kring2hur2saker2fungerar.2
kunderna2blir2mer2kritiska2om2de2inte2fungerar2som2man2förväntat2sig.
2Det2är2väl2kanske2att2vi2ser2vad2kunderna2helst2vill2ha2eller2att2de2bekräftar2vår2bild2av2hur2
appen2ska2eller2har2utvecklats.2
En2sån2sak2tror2jag2var2ocrUscannern.
hjälpa2till2med2vilka2funktioner2som2ska2in.
2Men2det2är2klart2att2kundernas2feedback2ofta2är2ett2gott2riktmärke2för2hur2marknaden2
utvecklas.

applikationen2ska2vara2kundstyrd.2Varadagstjänsterna2
clearing2nummer2
OCRUscanningen.2
Desto mer kundönskemål vi får in så har de ju stärkt vår övertygelse av saker i
appen.appen2utgår2ifrån2det2
2prioritera2vilka2funktioner2som2ska2in.

De2hjälper2oss2att2prioritera2
mobilt2bankid
Även2om2de2kanske2inte2är2jättemånga2nya2områden2som2vi2inte2har2haft2liknande2tanke.
Smådetaljer
Scanna2räkningar.2
Mobilt2bankid2
kunden2hjälper2oss2väl2med2att2visa2att2de2vill2ha2vissa2av2grejerna2som2vi2utvecklar.

Vilka2aktiviteter2har2utförts2
för2att2göra2kunden2
uppmärksam2om2
applikationen?

Sociala2medier,2
kontor,2
reklam2
2kontoren
2personal,22
skärmar2som2rullar2demos2om2appen.2
supporten2
sociala2medier.
Oj,2bra2fråga.2Vi2tar2ju2upp2det2i2våra2möten2som2sagt.22Men2den2visas2ju2på2internettjänsten2och2
på2hemsidan.2Sen2vet2jag2att2vi2haft2event2där2vi2pratat2mycket2om2appen.
Den2flesta2marknadsföring2görs2nog2på2nätet2genom2hemsidan,2sociala2medier2eller2i2
internetbanken.2

ja2kan2ju2haft2en2film2om2tjänsten2på2hemsidan.2
Mycket2hemsidan.
2film,2planch,2hemsidan,2
utloggningspuff,2
sociala2medier,2
Facebook,2
2twitter2
2kundmötet.22
event2
2nätet2
hemsidan,2
sociala2medier2
internetbanken.2
kontoret2
2event

kommunikationsavdelning2
marknadsavdelning.2
internet2
intranät,22
skärmar2vid2kontor2
Nordea.se2
Externa,2baners,2mest2online2
Sociala2medier,22
twitter2och2facebook2är2de2främsta.
utbildande2syfte2med2våra2kunder2direkt2mötande2personal,2
utbildningar
Intern2support2

Vi2har2en2app2som2vi2haft2sen220102den2har2ju2fortfarande2idag2vissa2tjänster2som2den2nya2inte2har..2men2i2den2
har2vi2varje2gång2kommer2de2upp2en:2du2vet2att2vi2har2en2ny2app.2och2där2kommer2det2en2ny2direktlänk2till2
google2play2/2ios.
facebook
2hemsidan,2
screens
TVmonitorer
skyltar
broschyrer
hemsidan
kassan
kundmötena

Bilaga 
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Vilka&aktiviteter&används&
för&att&uppmuntra&kunden&
att&använda&applikationen&

mer?

rätt&saker&i&rätt&kanal&
&funktioner.&
bredda både användarupplevelsen och utbudet och att kunden gör rätt saker så vi på något
sätt&måste&ju&se.&
kundernas&behov&
Är kunden i kassan och behöver hjälp att göra något som de kan göra själva i appen brukar vi
visa hurman gör. Sen vet jag att när appen uppdateras så får kunden först en liten visning över
de&nya&verktygen&och&hur&man&gör&för&att&använda&dem.
&Vi&brukar&vara&ganska&duktiga&på&att&kolla&om&kunden&har&appen&och&sen&visa&hur&de&gör&för&att&
kunna&uträtta&sitt&ärende&där&istället,&eller&i&fortsättningen.

&möte&
kundträffar,&
bolånemässa&
kontoret.&
&fråga&kunden&vad&dom&gör.&
&undervisar&dom&
&kontoren.
&kontoren&
&visa&hur&de&gör&för&att&kunna&uträtta&sitt&ärende&där&istället,

Det&är&framförallt&från&våra&kanaler
Vi&försöker&använda&dom&kanaler&vi&har&att&tillgå&för&att&kunna&få&fler&att&använda&applikationen&oftare.&
Ustkick
Vi&gör&lite&race&ibland

Hur&kan&ni&nå&ut&till&kunder&
som&ännu&inte&börjat&

använda&
mobilapplikationen?

bredda&funktionsutbudet&
.&Göra&grundläggande&basfunktioner&som&vi&inte&har&idag..&om&dom&kommer&åt&andra&produkter&
som&i&slutändan&banken&tjänar&pengar&på&då&har&de&i&ett&värde
&att&skyffla&om&från&ena&kanalen&till&den&andra&är&inte&mening.&
Alternativ
gå&igenom&appen&så&pedagogiskt&och&grundligt&som&möjligt&
&visa&hur&de&går&tillväga&eller&be&dem&ringa&om&det&skulle&dyka&upp&något&problem&efter&hand.
Kanske&genom&att&lägga&till&fler&funktioner.&
&bli&mer&användarvänlig&

&jobb&internt&
medarbetarna&att&använda&appen
&telefonen&i&stort
&Appen&ingår&i&ett&paket.
&börjar&med&telefontjänsten&
mer&användarvänlig

enkelt
enkelt.
&förenkla
&så&lätt&som&möjligt&
Det&skulle&vara&att&vi&visar&dem&på&kontoret&om&dom&kommer&in

Existerar&system&för&att&
kontrollera&om&

mobilapplikationen&
fungerar&tillfredsställande?

Det&finns&system&som&varnar&om&det&sker&något&fel&
andra&kanaler&som&exempel&telefonbanken,&internetbanken&eller&kontren.

Ja&det&finns&det.&Sen&beror&det&på&vad&som&skett&men&överlag&finns&det&alltid&folk&som&
kontrollerar&och&testar&systemen.
Ja.&
Det&görs&tester&kontinuerrligt&och&ja&tror&även&de&finns&olika&typer&av&grupper&som&testar&
applikationens&olika&funktioner

&pratar&utvecklar&och&testar
funktionstester,&acceptanstester
&om&någon&annan&tjänst&har&blivit&påverkad.&
&testas&väldigt&väl
&system&för&att&testa&appen&inför&nya&releaser&

&tester&för&att&motverka&fel&
innan&varje&release&så&testas&appen&noggrant.
feltester,&buggtester&och&säkerhetstester
Om&kunden&följer&till&dom&regler&vi&tillhandahåller&i&allmänhet&så&ska&kunde&vara&skadelös.&

Hur&påverkas&kunden&om&
en&felaktighet&skulle&
uppstå&vad&gäller&
applikationen?

Vi&uppmanar&kunden&att&ja&egentligen&ta&kontakt&med&vem&som&helst,.&Kan&man&inte&lösa&
samtalet&själv&vill&vi&att&samtalet&går&helst&till&internet&supporten.&Internetsupporten&är&bäst&på&
det&hära&och&ta&reda&på&vart&kunden&befinner&sig&och&hjälpa&kunden..&skulle&det&vara&så&att&ett&
något&problem&så&då&finns&de&ett&system&att&rapportera&det&då.&&bedöma&hur&kritiskt&felet&är&då,&
för&då&får&man&överväga&om&man&kan&leva&med&felet&och&vänta&till&nästa&release&eller&någonting&
vi&måste&göra&illa&kvickt.

Vi&notifierar&som&ett&felmeddelande,&De&kan&vara&mer&åt&krasch&rapport&också.&
&kunden&får&nog&kontakta&banken&dåsupporten&centralt&eller&att&man&kontaktar&sitt&bankkontor
Antingen&ringer&man&supporten&.&

ser&vi&till&och&rätta&det&så&fort&de&går,&det&svåra&är&att&informera&kunderna&om&det.
&många&kunder&som&bara&använder&appen,.&&
Det&är&ju&utmanande&för&oss&på&kontoren&att&få&ordning&på&appen&och&så&men&vi&får&
hjälpa&dem&lösa&problemet&här&istället.
&kontaktar&väl&oss.
&ringer&man&supporten&eller&oss&på&kontoret
&fördelen&med&att&ha&fler&sätt&att&kunna&träffa&kunden.

olika&typer&av&kanaler&för&kunden&att&använda&sig&av&när&det&gäller&och&hantera&fel&
felmeddelande
då&har&vi&massa&andra&kanaler&att&tillgå.&
ring&till&kundcenter&
vi&försöker&ju&bygga&sakerna&som&att&tala&om&för&dig&vad&som&händer.
&kontakta&kundtjänst

Hur&ställer&sig&
applikationens&

återställningssystem&i&
förhållande&till&

motsvarigheten&vid&ett&
fysiskt&kundmöte?

Om&vi&pratar&internettjänsterna&så&är&de&samma&sätt,&samma&support&.&Skillnaden&mellan&ett&
fysiskt&är&att&då&finns&de&fler&alternativ&på&plats&och&även&att&de&finns&kompetens&på&kontoren&
för&att&utföra&det&tjänsten.
Fördelen&på&kontoret&är&att&personal&kan&hjälpa&dig.&De&kan&direkt&vända&sig&till&rätt&personal&
för&att&lösa&frågan.
&För&jag&tror&vi&får&mindre&fel&i&apparna&kontra&internetbanken.&Båda&tjänsterna&har&samma&
support.&
Alltså&blir&det&något&fel&på&kontoret&ser&vi&det&oftast&med&en&gång.
&Det&är&väl&svårt&att&ge&kunden&information&i&appen&också.
&Dyker&det&upp&frågor&så&är&det&ju&tufft&för&appen&att&besvara&dom.
Det&tuffa&är&väl&att&inte&kunna&möta&kundens&reaktion&i&appen.&Har&man&kunden&framför&sig&kan&
man&ge&svar&på&frågor.&Det&där&är&svårt&när&man&inte&har&kunden&framför&sig,&framförallt&i&
appen.&I&datorn&finns&det&lite&andra&möjligheter&att&ge&information&tror&jag.

större&möjlighet&att&skriva&eller&att&uppdatera&sidan&om&de&är&problem&&enklare&i&
internettjänsten.kontoret&finns&det&ju&alltid&sätt&och&lösa&det.&&en&aning&högre&service&
på&kontoret&än&i&appen.&möta&kundens&reaktion
ge&svar&på&frågor.&
&inte&har&kunden&framför&sig,&
&I&datorn&finns&det&lite&andra&möjligheter&att&ge&information&

Det&är&ju&ett&alternativ&av&kanaler&liksom.&Och&man&har&ett&alternativ&om&någonting&inte&skulle&fungera.
I&applikationen&är&tjänsterna&väldigt&begränsade.&
&enklare&över&disk&
annan&avdelning&

Vilka&skillnader&finns&vad&
gäller&servicen&som&delges&

i&applikationen&i&
förhållande&till&fysiskt&

möte?

&Men&kan&förklara&det&mer&som&handlar&de&mer&du&kanske&inte&behöver&fylla&i&ett&helt&formulär&
och&då&räcker&det&med&att&ta&de&från&ett&konto&till&ett&annat&kontot&och&sen&fliffar&över.
Ett&exempel&är&OCRQscannern&att&vi&nyttjar&den&kameran&och&läsa&in&ett&OCR&nummer&med&
belopp&och&mottgare&som&tar&ca&25&sekunder&&30&i&förhållande&1:30&–&2&min&i&internetbanken&
och&i&kontor&tar&de&ju&ännu&längre&tid.&&
Nackdelarna&är&väl&tjänsteutbudet&främst&skulle&ja&vilja&säga,&vi&har&fler&tjänster&via&webben&än&
vad&vi&har&i&apparna&idag.

Vi&tar&överföringen&i&mobil&kanske&i&början&att&man&fyller&i&fält&och&nu&är&de&mer&drag&and&drop&
beteende.&Sen&tenderar&det&till&att&bli&lite&mer&åt&de&lekfulla&sättet.

snabbare
&Det&som&är&svårt&är&väl&när&vi&kommer&till&lån&eller&placeringar.&Här&kan&ju&inte&jag&ge&kunden&
någon&som&helst&rådgivning.&
&inte&kan&påverka&kundens&beslut&i&appen.&
Appen&kan&ju&inte&mersälja&eller&ge&någon&rådgivning.
&däremot&går&det&snabbare&i&appen.&

rådgivningar&
komma&till&avslut,&
Merförsäljning&
berätta&fördelarna&
mer&främjande.mer&på&kontoret.&
&rådgivning&
&secound&opinion
&fler&saker&
&rådgivande&personal&
&tillgängligheten,&
&öppet&varje&dag&
&tillgänglighet.&beslut
anpassa&vad&som&sker.
&rådgivning
&snabbare
&smidigare&
fortare

&övertyga&kunden&att&lättare&att&ha&en&kommunikation&när&man&har&den&face&to&face.
Appen&kan&ju&inte&se&vad&du&tycker.
I&applikationen&är&tjänsterna&väldigt&begränsade.
Förbättra&goda&kundrelationer.&
Av&säkerhetsskäl&kan&de&uppskatta&att&få&hjälp&av&en&person.&
&Föredrar&att&gå&till&kontoret.

Får&kunderna&någon&fördel&
i&form&av&användandet&av&
applikationen&i&förhållande&
till&alternativa&vägar?

Men&kan&förklara&det&mer&som&handlar&de&mer&du&kanske&inte&behöver&fylla&i&ett&helt&formulär&
och&då&räcker&det&med&att&ta&de&från&ett&konto&till&ett&annat&kontot&och&sen&fliffar&över.&
Ett&exempel&är&OCRQscannern&att&vi&nyttjar&den&kameran&och&läsa&in&ett&OCR&nummer&med&
belopp&och&mottgare&som&tar&ca&25&sekunder&&30&i&förhållande&1:30&–&2&min&i&internetbanken&
och&i&kontor&tar&de&ju&ännu&längre&tid.

&begränsad&till&vissa&tjänster.
&fördelen&är&att&bastjäsnterna,&det&vill&säga&överflyttning&av&pengar,&betalning&kolla&kontot&är&
mer&flexibelt&än&alla&de&andra&tjänsterna

&snabbare.&
Sen&är&det&ju&det&här&med&öppettider.&Du&kan&ju&överföra&pengar&mitt&i&natten&om&du&skulle&vilja&
det.

säkerhetsmetodersnabbare&
&smidigare.&
&utbud,&
&detaljrikedom
avskalad.&&tillgängligheten,&
&öppettider.&
tillgänglighet.&Fortare

snabbare
enklare&
&spara&tid&
lättare&
lättare&
&smidigare&
snabbt&
smidigt&
Det&är&smidigt&för&de&som&reser.&
praktiskt.&
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Hur$kommuniceras$dessa$
fördelar$till$kunden?

$specifika$funktionerna.$funktioner…
Vi$visar$det$även$på$kontor$där$vi$har$skärmar.
internetsupport

publik$webb$
facebook$$
google$play$och$appstore,
$vi$har$intro$skärmar$när$man$uppdaterar$appen,$$
Kontoret$är$absolut$det$är$lite$av$vår$sälj$kanal.$

Kundmötet$$hemsidan,

kan använda den när som helst och var som helst.steget från tanke till handling blir kort. Står
du i mataffären och kommer på att du behöver överföra pengar har du det överstökat inom
loppet$av$ngn$minut.

afficher,$
hemsidan$
kundmötet.
sitter$ner$med$kunden$lite$längre,$kundtjänst$$
kassan$
$internettjänsten$
$när$som$helst$och$var$som$helst.$
Står du i mataffären och kommer på att du behöver överföra pengar har du det
överstökat$inom$loppet$av$ngn$minut.

Vi$försöker$nå$ut$med$information$från$våra$kanaler$till$medarbetare$och$kunder.
informationskanaler$
sociala$medier$
kontoren.
hemsidan$
skicka$ut$utskick.$
Framförallt$tar$jag$väl$upp$det$när$jag$träffar$kunden$och$visar$upp$alla$fördelar$såklart.

Hur$fungerar$arbetet$
rörande$frågor$om$

integritet$och$säkerhet$
med$applikationen?

Inte specifikt appen. vi har ju internetkanalen dom internet i stort och där har vi eller där
jobbar vi ganska nära med säkerhetsavdelning som sitter väldigt nära oss. Sen har vi även en
nära dialog med övriga säkerhetsavdelningar vi utveckling av apparna de kan vara andra saker
som$kundens$säkerhets$integritet$som$kan$visas$på$insidan,$de$kan$vara$login$alternativ.

Vi arbetar väldigt nära avdelningar som jobbar specifikt med säkerhet. Så när de gäller
framtagande$av$nya$säkerhetsmetoder$vänder$vi$oss$dit$kan$man$säga

avdelningar$för$säkerhet$

$IT$säkerhetsavdelning$
informationsGsäkerhetsavdelning$
Varje sånt utvecklingsprojekt har man en checkpunkter somman går igenom och då
är$säkerheten$en$av$dom.
allmänna$villkor.$personliga$kod.
Säkerhetskoden

Det$finns$avdelningar$för$varje$del$inom$säkerhetsarbetet.$
Det$finns$speciella$avdelningar$centralt$i$banken$som$speciellt$jobbar$med$IT$säkerhet$och$med$
personuppgiftslags$hantering$och$så$vidare.$$
specialister
jurister$
Dosan$
bankdosan$
personlig$kod

Hur$kommuniceras$
säkerhetsG$och$

integritetsarbetet$till$
kunderna?

Alltså de är en balans där också. Skulle vi trycka ut informationen där och prata om hur säkert
det är så skulle de bli en motverkande effekt. . De är mobilbankid, personlig kod och
internetdosa.$Det$är$nästan$det$viktigast$vi$har$att$jobba$med.$
väldigt tydliga med att de det här vi vill att ni ska göra de ska inte vara någon annan
information som får kunden att missförstå situationen. Ja upplever väldigt myket att dom
gånger kundena ska ha någonting med säkerhets och göra så ska vara avskalat, som
inloggningen$i$appen..

. Har kunden frågor och så är det förstås viktigt att kunna svara. Sen finns information om
säkerhet$i$appen$och$när$man$laddar$hem$den$

Det$är$väl$om$kunden$har$några$frågor$eller$är$osäker.

inte$lämna$saker$till$tredjeparts$anhöriga.$
$kunden$lämnar$sin$personliga$kod$
$vi$säger$att$lämna$inte$ut$koderna,$aldrig$ska$klicka$på$länkar,$
hålla$sin$utrustning$uppdatering
Det$du$kan$göra$i$appen$är$ju$väldigt$begränsat$
$kan$uppleva$integritet$kränkande$som$man$kan$säga$när$man$laddar$ner$appar.$
policys$
vilkor$
Det$är$väl$nog$om$kunden$har$några$frågor$$
$att$deras$uppgifter$är$säkra$och$sånt$där,

Det$står$ju$när$du$både$tankar$ner$appen$så$finns$$ju$har$du$ju$tillgång$till$$legala$och$även$i$appen$finns$dom$att$
tillgå.$Det$är$väl$inte$det$som$är$roligast$att$prata$om$men$givetvis$så$ställs$det$frågor
användarvillkoren.$
Men$dom$flesta$är$väldigt$övertygande$att$pengar$kommer$finnas$där$i$morgon$också$och$att$jag$kan$lita$på$
banken$när$det$gäller$fundamental$hantering$och$förmögenhet$när$det$gäller$personuppgifter$egentligen.$
vi$gör$vad$vi$kan$$för$att$göra$appen$så$säker$som$möjligt,
dosan$
koden$är$personlig$
Appen$är$säker$men$vi$beskriver$nog$mest$vad$kunden$behöver$tänka$på.$
säkerhetspolicys$eller$allmänna$vilkor.$
Dels$över$disk$och$sen$kommer$det$upp$en$ruta$om$man$gör$det$via$internet.

Existerar$system$för$att$
kontrollera$

funktionaliteten$av$
mobilapplikationen?

acceptanstest. Och det är jättebra för då är man inte beroende av att testa att man ska fiktiva
kunder$olika$typer$av$lösningar$olika$typer$av$funktioner

En fördel med apputveckling,är att vi med lätthet kan rulla egna releaser med vår egen
ekonomi så vi kan några veckor innan när de är beta versionen och skapa sig när de gäller det
tekniska$säkerheten$och$användarupplevelsen.

olika tester. Innan varje release så utförs en så kallad beta för kontrollera olika buggar och
andra$fel$som$kan$uppstå.

$Vi$testar$väl$alltid$appen$framförallt$vid$nya$uppdateringar.

$användar$tester$
tester

Vi$använder$oss$av$en$mängd$olika$tester$för$att$kontrollera$funktionaliteten.
Det$görs$fel$tester,$buggtester$och$säkerhetstester.

Vilka$kriterier$används$för$
bedömning$av$
applikationens$
framgångar?

$antal$användare$och$hur$ofta$den$används$samt$betyg$i$googleplay$och$appstore.

Antal$användare$samt$användningsfrekvensen$är$viktig.

kolla$exakt$vad$kunderna$gör$och$hur$mycket$dom$nyttjar$via$webbanalys

Appstore$och$Googleplay$
$laddar$ner$appen$och$hur$ofta$kunden$använder$den.

laddar$ner$appen$
$inloggningstiden$
$antal$inloggningar.

rateingen$på$appstore.$
$enkäter$
$användar$tester
$antal$nya$kunder.$Den$typen$av$mätningar.
Det$är$väl$den$informationen$vi$får$in$från$kunderna.$
$antalet$nedladdningar$
$Hur$mycket$appen$används$
hur$många$som$laddar$ner$appen$och$hur$stort$användandet$är,$alltså$
inloggningstiden$och$antal$inloggningar.

$Antal$nya$användare$
Sen$förståss$lite$av$den$feedbacken$vi$får$in.
Användaraktivitet,$
hur$många$användare
$hur$ofta$
antal$som$laddar$ner$appen.
hur$mycket$den$används$
$hur$ofta$som$kunderna$loggar$in$i$appen.$

Vilka$utmaningar$står$
organisationen$inför$vad$
gäller$mobilapplikationen?

$väldigt$många$som$vill$ha$in$sina$produkter$på$olika$sätt$och$de$är$vårt$ansvar$som$anvarar$för$
digitala$kanalen$och$välja$ut$vad$som$gör$skillnad$för$kund.$$

$Vi$jobbar$som$affärsutvecklare$och$har$väldigt$bra$koll$på$vad$som$kommer$göras$i$framtiden.$
Samtidigt$som$vi$kravar$vårat$nuvarande$arbete$så$blickar$vi$framåt$och$då$kommer$nya$saker.$
Att$balansera$detta.

$kunna$följa$med$i$vad$som$efterfrågas$härnäst.$Kunna$möta$vad$kunden$vill$ha$utan$att$tumma$
på$säkerheten.$

$appen$mer$användarvänlig$och$att$möta$marknadens$krav
Fler$funktioner,$
kunna$sälja$värdepapper$eventuellt.

Hur$stor$ska$man$göra$en$app.
$vilka$format$ska$vi$stöjda.
$lätt$att$använda$för$kunderna.$
$spara$och$låna$så$kan$nog$vara$bra$på$sikt$kan$jag$tänka$mig.
Fler$funktioner,$
kunna$sälja$värdepapper$och$sånt.$

man$anpassat$sig$mer$och$mer$efter$den$standarden$som$kommit$fram.$
$kunduppgifter,$
personuppgifter.$
Myndigheter$kan$ställa$stora$krav$
smidigt$
flexibelt$
fortsätta$göra$den$smidig$att$använda.
kunna$göra$fler$ärenden$
lätt$att$använda$

Vilka$delar$jobbas$starkast$
med$att$förbättra$och$

utveckla?

funktion som påverkar tjänster och bassystem Det krävs mer av oss att möjliggöra ehh
skillnader$i$betalfunktioner$än$visuellt$diagram.

Funktionsutbudet. Hur nya funktioner påverkar resten av applikationen. Och vilka funktioner
som$ska$tas$in.

$så$användarvänlig$som$möjligt.$

användarvänligheten.

Det$är$egentligen$att$man$har$stora$utvecklingsprojekt.$Så$är$de$svårt$och$börja$här$
och$så$har$vi$slutdatum$längre$fram.$
$stora$tekniska$utmaningar$$utmaningar$internt.
$balansera$användandet$och$säkerheten$för$kund.$
$lätt$för$kunderna
$inte$tumma$på$säkerheten.
fortsätta$erbjuda$det$som$kunderna$vill$ha.$

Den$ska$funka$som$dom$är$van$vid.$
$anpassat$sig$mer$och$mer$efter$den$standarden$som$kommit$fram.$
$användargränssnittet.$
$lättanvändlig$
snabb.
smidig$att$använda$
få$den$att$göra$fler$ärenden
lätt$att$använda

 

 

 

 


