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SAMMANFATTNING 

Då tekniken med rask takt gått framåt de senaste åren har de flesta företag dragit nytta 

av dess fördelar.   Flertalet stora framsteg har gjorts på denna front och många 

organisationstyper har gjort stora implementeringar av nya IT-system i syfte att uppnå 

konkurrenskraft på marknaden. 

En väldigt betydande sådan är internetbankens införande i bankvärlden.  Detta är något 

de allra flesta banker idag erbjuder sina kunder.   Denna införande har säkerligen haft en 

inverkan på både kunders syn på banken och även hur banker arbetar för att kunna 

anpassa sig till teknologiutvecklingen. 

Vi har i vår studie undersökt på vilket sätt en utvald banks verksamhet förändrats av 

internetbanken.  Med förändring menar vi på vilket sätt olika delar av 

bankverksamheten varit tvungna att anpassa sig på grund av de möjligheter som 

internetbanken medför.   Vi har undersökt vilka avdelningar på banken som ändrats 

sedan införandet och utveckling av internetbanken, vilka arbetsuppgifter som 

förändrats, på vilket sätt dessa förändrats och även vad mer specifikt som gjort att dessa 

förändringar krävts.   

En undersökning av denna typ kan vara till hjälp för verksamheter som står inför 

liknande val av teknikinförskaffande som låter kunden komma närmare 

grundverksamheten.  

Vi fann att förändringarna som skett är många, speciellt inom en avgränsad del av 

verksamheten, de som arbetar med drift och underhåll av systemet.  Banken som 

undersökts har infört flertalet nya rutiner som genomförs för att internetbanken ska 

vara en så lyckad del av verksamheten som möjligt.  Även ändringar och bortfall av vissa 

moment har skett som direkt kan kopplas till denna implementering. 
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ABSTRACT 

As technology has rapidly been progressing in the recent years, most companies have 
been taken advantage of the benefits involved.  During these years many types of 
organizations have made significant implementations of new IT-systems in order to 
achieve competitiveness in the business world. 

A very substantial one is the banking world’s implementation of internet banks.  Today, 
this is something most banks offer their customers.  This introduction has certainly had 
an impact on both customers’ view on banking and also how banks are working to adapt 
themselves to the development of new technology. 

In this paper we will show how one banks’ operation changed due to the implementation 
of an internet bank.  With change, we mean how different parts of the organization have 
adapted themselves because of the opportunities that the internet bank brings.  We have 
examined which departments in the bank that changed in conjunction with the 
implementation and during the development of the internet bank, which tasks have 
changed for the employees, how they have changed and also what more specifically that 
required these changes to take place. 

A research of this type can help business’ who stand before the choice of similar types of 
technological implementations to prepare for the possible changes that can occur. 

We found that the changes that have occurred are numerous, especially in a defined part 
of the organization, the part where operation and maintenance of the system occurs.  The 
bank that has been studied has introduces several new procedures that are carried out in 
order to make the internet bank as a successful part of the organization as possible.  Also, 
changes and loss of some elements have occurred which can directly be linked to the 
implementation. 
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INLEDNING 

Uppsatsens inledande kapitel.   Här ges beskrivning av bakgrunden till arbetet och ämnet 

ges en kort beskrivning.   Sedan följer en problembeskrivning för att sätta in läsare i ämnet 

i fråga.   Inledningen avslutas med att presentera arbetets forskningsfråga och rapportens 

syfte, samt att avgränsningar till arbetet presenteras. 

BAKGRUND 

Förändringar inom organisationer som involverar teknologi är ofta en komplex process 

med en ömsesidig påverkan från både implementation av den nya teknologin och den 

existerande verksamheten (Lundeberg, Mårtensson & Mähring 2006).   På en 

övergripande nivå är man ense om hur den nya teknologin ska implementeras för att 

gynna verksamheten i stort: Samtliga intressenter bör vara involverade i förändringarna 

för att se till att resultaten av dessa är meningsfulla och accepterade inom 

organisationen.   Vidare är det viktigt att relevanta processer förändras för att kunna 

utnyttja de fördelar och det stöd som den nya teknologin ger verksamheten (ibid.).   

Detta innebär säkerligen att även de anställda inom verksamhet kommer påverkas av 

implementationen av ny teknologi då arbetsuppgifters fokus sannerligen kommer 

ändras, arbetsuppgifter kan tillkomma och andra kanske elimineras.    

Exempel på denna typ av förändringar, där teknologin varit den mest drivande faktorn, 

är många.   En av de mest betydande för en verksamhetsgrupp och dess kunder är 

bankers införande av internetbank (Hosein 2009).   Dessa har på många vis ändrat 

konsumenters sätt att se på banker och hur bankärenden genomförs och på så sätt även 

ändrat bankernas fokus (ibid.).   Denna författare skriver att: 

“During the past several years, online banking acceptance has been rapid  

and current worldwide.”   

Hosein 2009 sid 51 

Det här har sannolikt lett till att arbetsrutiner på bankerna även de påverkats.   Andersen 

(1999) skriver i sin bok ”Global Lessons in Activity-Based Management” att banker 

generellt använder tre olika typer metoder för att anpassa sig till så kallade ”e-business” 

utmaningar.   Den första är att banken hanterar dessa som en utvidgning av sin 

nuvarande verksamhet utan några större förändringar, förutom de som teknologin 

kräver.   Den andra metoden liknar den första, med skillnaden att den introducerar 

strukturella skillnader till den underliggande verksamheten.   Användandet av den tredje 

metoden innebär att banken lanserar en helt ny plattform, skilt från kärnverksamheten.   

Det finns inga klara svar på vilken av dessa metoder som leder till bäst lönsamhet för 

banken, men klart står däremot att oavsett vilken av metoderna banken väljer så 

kommer detta leda till en förändring av de anställdas arbetsrutiner. 
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Många andra studier som gjorts har inriktats på informationssystem som använts internt 

av verksamheten.  Det har även gjort ett flertal undersökningar som undersöker de 

ekonomiska perspektiven av ett informationssysteminförande.  Resultatet på denna 

undersökning kan visa den problematik som verksamheter står inför då nya kanaler i 

form av teknikutnyttjande från kunders håll ska införas.  Detta hjälper företag att 

förbereda sig inför de strukturella förändringar som krävs av verksamheten då en större 

implementations av teknik ska genomföras.  

PROBLEMOMRÅDE 

Implementation av ny teknologi är ofta ett krav på organisationer för att möta upp de 

behov intressenter har på verksamheten.   I och med teknologins framfart måste även 

organisationerna i sig anpassa sig till de eventuella förändringar som kommer äga rum i 

och med denna implementation.   Hur har denna anpassning sett ut för bankerna? 

Internetbankers uppkomst är något som ändrat hanteringen av bankärenden från både 

bankernas och dess kunders synvinkel (Mittal et at.  2001).   Det är sannerligen en succé 

som ändrat på samhället.   Internetbankers funktionalitet är något som ofta diskuteras 

och då står oftast kundernas syn på teknologin i fokus (Pikkarinen et at.  2004), men hur 

ser det egentligen från bankernas synvinkel? Adel M.   Aladwani skriver i artikeln “Online 

banking: a field study of drivers, development challenges, and expectations.”: 

 

“Online banking is the newest and least understood delivery channel for 

retail banking services.   Yet, few, if any, studies were reported quantifying 

the issues relevant to this cutting-edge technology.” 

        Aladwani 2001 Abstract 

 

Internetbanker har på flera sätt förändrat kommunikationsvägarna mellan banken och 

kunden.   Dessa förändringar har gjort att bankernas verksamheter har varit tvungna att 

fokusera på andra bitar inom organisationen.   Tidigare var en stor del av bankernas 

tjänster knutna till direkt kommunikation mellan banktjänstemännen och kunderna.   

(Pikkarinen et at. 2004). 

I och med internetbankernas uppkomst har denna kommunikation förändrats drastiskt.   

Detta kan bekräftas i ett utlåtande från SEB som säger att 66 % av dess kunder aldrig 

besöker ett bankkontor utan genomför sina ärenden direkt på internetbanken.   Totalt 

loggar 1,1 miljoner kunder in på internetbanken 3,7 miljoner gånger under en månad, 

säger Anette Lundqvist, chef för Internetkontoret Privat inom Kontorsrörelsen. 

Det här har sannolikt inneburit att även verksamheten på bankerna förmodligen också 

ändrats lika mycket.   Denna förändring har troligtvis inneburit att rutiner och 
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arbetsförhållanden på bankerna även de ändrats för att möta upp de krav och anpassa 

sig efter kundernas beteende.   Då dessa system har stora krav på sig sett ur flera 

synvinklar, ekonomiska och tekniska, har arbetet både under och efter 

implementationen av dessa nya tjänster mest troligt inneburit stora förändringar för de 

bankanställdas arbetsrutiner och arbetsuppgifter.   Eftersom en stor del av bankernas 

verksamhet idag består av deras internetbank har sannolikt stora förändringar skett 

inom hela verksamheten efter implementationen av denna.    

Kraven på verksamhetens funktioner från kunder och övriga delar av organisationen är 

också dessa något som behöver bemötas för att uppnå konkurrenskraft.   

Teknologiutvecklingen har tillfört att nya krav på verksamheter uppkommit i rask takt. 

I boken “Relating Software Requirements and Architectures” beskrivs svårigheten med 

uppkomsten av nya krav, som kommit till på grund av teknikutveckling, på följande sätt: 

  

“As one would expect, large, complicated systems with a wide range of 

stakeholders – such as large banking, telecommunications and air traffic 

control systems, distributed development teams – have emerging and 

evolving requirements which make satisfaction very challenging.”  

Avgeriou et at.  2011 

Även Mittal et at.  (2001) tar upp dessa bekymmer i “Report on Internet Banking”.   Dessa 

författare skriver om uppkomsten av nya krav på bankernas verksamhet i och med 

internetbankernas införande lett till ökade krav på säkerhet och tillgänglighet som 

uppkommit.    
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PROBLEMFORMULERING 

Vi tror att internetbankers införande har lett till betydande förändringar i det interna 
arbetet hos bankerna. Tidigare undersökningar visar att internetbanker kunnat förenkla 
kommunikationsvägarna mellan banker och dess kunder (Pikkarinen et al. 2004).  

Werr, Stjernberg och Docherty, (1995) hävdar att införande av IT-system skapar 
förändringar i den tänkta avgränsade arbetsuppgiften men även interaktionsmönster 
och intressefokus som är grundläggande beteendemönster för organisationen.  

Hur ser förändringarna som skett på bankerna ut? Förändringar kan ske på många olika 
sätt i en verksamhet, som kan inverka på många olika perspektiv.  Exempelvis kan man 
se hur en verksamhet påverkas ekonomiskt av en viss förändring.  Ett annat exempel är 
att se hur den organisatoriska biten berörs.  Vi vill definiera förändringar som avvikelser 
och anpassningar i det dagliga arbetet.  Det vill säga att arbetsuppgifter som uppkommit, 
fallit bort eller ändrats ligger till grund för vår definition.  

Det vi vill utforska är hur ny teknik och implementation av denna, i detta fall 

internetbanker, påverkar den interna verksamheten och framförallt de anställdas 

arbetsrutiner inom de delar av banken som berörs av implementationen.   Vi vill se vilka 

delar av de anställdas arbetsrutiner som påverkats, samt vad som gjort att dessa rutiner 

behövt en förändring, har det varit nya krav som uppkommit i samband med och efter 

införandet? Har förvaltningen av det nya systemet krävt att arbetsuppgifter behövts ses 

över?   

De stora fördelarna med internetbanker som tas upp av Mittal et. al (2001) är bland 
annat att kunder kan utföra sina ärenden oavsett var de befinner sig. Hur har dessa nya 
krav på banken förändrat den interna verksamheten på banken, inte minst 
utvecklingsavdelningen? Vilka nya arbetsuppgifter har tillkommit?   

SEB har i ett uttalande tidigare nämnt att hela 66% av dess kunder aldrig besöker ett 
bankkontor. Hur har denna utveckling påverkat de som arbetar på bankkontoren? Har 
personal behövt friställas? Har de idag andra uppgifter på banken som uppkommit på 
grund av internetbankens uppkomst? 

Vi vill se vilka arbetsmoment som minskat eller försvunnit helt och hållet som direkt kan 

kopplas till uppkomsten av internetbanken, samt vilka moment som tillkommit sedan 

denna förändring ägde rum.    

FORSKNINGSFRÅGA: 

På vilket sätt har implementationen och utvecklingen av internetbanker förändrat 

arbetsuppgifterna för de anställda som arbetar på bankkontoren och med underhåll och 

utveckling? 

SYFTE: 
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Uppsatsen syfte är att identifiera hur en banks interna arbete har förändrats sedan 
internetbankens införande. 

Detta innebär att vår största fokus kommer att ligga i att förklara skillnaderna i 
arbetsrutinerna för anställda på underhåll och utvecklingsavdelningen samt bankkontor.   
Med detta menar vi att vi kommer finna om några arbetsrutiner ändrats, om vissa rutiner 
tillkommit samt om andra fallit bort under denna förändringsprocess.   Rapporten 
kommer även ta upp hur och varför dessa förändringar skett. 

Rutiner inkluderar ofta både arbetsuppgifter och arbetsmoment.  Därför är arbetets syfte 
inte att enbart avgränsa sig till rutiner, utan även undersöka vilka arbetsuppgifter och 
arbetsmoment som påverkats av implementeringen av den nya tekniken och 
utvecklingen av denna.  En förändring av en arbetsuppgift eller ett arbetsmoment 
innebär således att även rutiner påverkas.   

Undersökningen kommer även lätt beröra andra verksamhetsmässiga förändringar som 

har haft direkt koppling till implementation av internetbanken.   Dessa förändringar 

kommer att identifieras och sedan kopplas till hur de påverkat de anställdas 

arbetsuppgifter och arbetsrutiner. 

AVGRÄNSNINGAR 

Arbetat ska avgränsas till att undersöka verksamhetens syn på internetbanker.   Detta 

innebär att vi inte kommer att beröra hur kunderna har påverkats av den nya teknologin. 

Vår undersökning kommer inte att fokusera kring de tekniska detaljerna som berör hur 

en internetbank fungerar.    

 

DISPOSITION 

Den första delen av den resterande rapporten består av en teoridel där vi beskriver den 

litteratur och teorier som vi använt oss av för att bygga upp vår kunskap inom ämnet.    

Efter teoridelen följer metodkapitlet där vi går igenom hur vi gått tillväga för att genom 

arbetet, alltså vilka angreppssätt vi nyttjat för insamlandet av data. 

Detta kapitel följs av resultatet där vi presenterar det vi kommit fram till efter att datan 

samlats in och analyserats.   Syftet upprepas och svaras på. 

Rapporten avslutas med en diskussionsdel där en reflektion av arbetet sker och förslag 

på fortsatt arbete kommer att ges. 
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TEORI 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för arbetet.   

Kapitlet inleds med ett kapitel som går igenom internetbanket och vilka möjligheter dessa 

gett för bankvärlden.   Därefter fortsätter kapitlet med teori om implementationer av IT i 

verksamheter, verksamheter och IT, rutiner och rutinförändringar, samt krav. 

INTERNETBANKERS TJÄNSTER OCH MÖJLIGHETER 

Mittal et at. skriver i artikeln “Report on Internet Banking” om hur Internet har 

tillgodosett dess användare en ständigt ökande marknad då det gäller potentiella kunder 

och geografisk räckvidd och teknikutveckling har gjort användandet av Internet både 

billigare och snabbare.   Fler och fler använder idag Internet och alla dessa är potentiella 

kunder för företag.   Det faktum att tjänster på Internet är tillgängliga oavsett vilken tid 

på dygnet det är och var man befinner sig så kan verksamheter omöjligt undvika att 

använda dess möjligheter för att förse sina kunder med produkter över Internet (Mittal 

et at. 2001; Hosein 2009). 

Bankernas verksamhet har under längre tid varit i framkant med utnyttja 

teknologiutveckling för att förbättra sina produkter och tjänster (Mittal et at. 2001).   

Dessa har under lång tid använt sig utav elektroniska- och telekommunikationssystem i 

syfte att leverera sina produkter och tjänster.  I takt med att persondatorernas 

popularitet ökat och det faktum att det idag är väldigt lätt för konsumenter att använda 

Internet, har bankerna alltmer gått över till att använda Internet som ett sätt att leverera 

sina tjänster till kunderna, det som vi idag namnger som Internetbanker (ibid.). 

Allmänt går det att dela Internetbanker i tre kategorier (ibid.).    

Den första kategorien är den mest grundläggande, som innebär att bankerna, på sin 

hemsida, publicerar de produkter och tjänster som företaget erbjuder till sina kunder.   

Denna typ av Internetbank hanterar sina ärenden med kunderna via E-mail.    

Den andra kategorin inkluderar enklare transaktionssidor från vilka kunderna kan 

skicka begäran om att exempelvis se sin kontoinformation.   Denna typ tillhandahåller 

ingen möjlighet för kunden att genomföra några transaktioner mellan olika konton.    

 

 

 

 



12 
 

Den tredje och sista kategorin av Internetbanker inkluderar sidor från vilket kunder kan 

genomföra alla sina transaktioner och bankärenden; betala räkningar, föra över pengar 

mellan konton, öppna nya konton, placera i fonder/aktier och så vidare.   För det mesta 

är dessa traditionella tjänster som nu erbjuds till kunder genom Internet som nytt sätt 

att leverera tjänsten till kunden (ibid.).   Vissa nyare banker har valt att lägga större 

delen av sin fokus på denna typ av tjänstehantering, vilket innebär att de har väldigt lite 

eller ingen fysisk närvaro alls.   Alltså all hantering sker via Internetbanken och inte via 

fysiska kontor. 

Vi kommer i undersökningen initialt ge svar på vilken av dessa tillvägagångssätt våra 

fallstudieobjekt valt att implementera sin internetbank.    
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VERKSAMHETER OCH IT 

SVÅRIGHETER I RELATIONEN MELLAN INFORMATIONSTEKNIK OCH 

EFFEKTIVITET 

Enligt Lundeberg, Mårtensson och Mähring (2006) så har globala investeringen av IT 

fördubblas under de senaste tio åren och kostnader för IT står idag för ungefär hälften av 

företags investeringskapital men värdet av IT inom verksamheterna har dock inte följt 

samma utvecklingsmönster.   Ett bra exempel på detta är “IT produktivetesparadoxen” 

som debatterades mycket under början på 90-talet.   Denna paradox handlar om att 

informationsteknikens intåg skapar stora förändringar och kostnader inom 

verksamheterna men med väldigt små eller inga ökningar av produktiviteten (ibid.).   

Under en lång tid såg det alltså ut som att de IT-investeringar företagen utförde inte alls 

lönade sig i slutändan.   Citerat Robert Solow, ekonom, 1987: “We see the computer age 

everywhere except in the productivity statistics.” 

Denna paradox blev tillslut klargjord och problemet visade sig vara att de positiva 

effekterna av några IT-investeringar togs ut av många andra misslyckade försök 

(Lundeberg et at. 2006).   På en övergripande nivå fanns det ingen som helst lönsamhet 

av investeringarna men vid en granskning av enskilda företag visade det sig dock finnas 

enorma variationer på lönsamheten av IT (ibid.).   Enligt Lunderberg et at. (2006) så tog 

vissa företag till vara på de möjligheter som uppstod av deras investeringar medan andra 

i stort sett kastade sina pengar i sjön.   Även om datorer därefter ändå har visat sig 

påverkat produktiviteten positivt är lärdomen från lösningen av denna paradox 

fortfarande viktig och måste tänkas på även idag (ibid.). 

Lundeberg et at. (2006) hävdar att implementationen av IT inom verksamheter kommer 

att vara en komplicerad process en lång tid framöver.   Detta baserar de på fyra 

argument.   Det första är att den stora mängd teknologier som benämns just IT har 

attribut som gör dem väldigt svåra att förstå och hantera.   De involverade teknikerna är 

abstrakta, komplexa, formbara och kombinerbara på många olika sätt.   Det andra 

argumentet är att den utvecklingen av IT fortsätter att växa i snabb takt och detta leder 

till att företaget ständigt får nya möjligheter samt att redan existerande möjligheter 

ständigt utvecklas till att ge bättre kostnad/effektivitetsförhållande(ibid.). 

Det tredje argumentet som Lundeberg et at. (2006) skriver är att 

transformationsprocessen där IT-resurserna hanteras och används på ett sätt som 

underlättar uppkomsten av de nya IT-resurserna också är en väldigt komplex process.   

Enligt Lundeberg et al. (2006) beskriver vissa författare denna process som en 

sammanslagning av teknologin och organisationen som skapar något annat än vad som 

fanns innan teknologin var implementerad.  Resultatet är en ny sammansättning där 

teknologin inte längre är direkt urskiljbar från resten av organisationen, det har blivit en 

integrerad del av organisationen.  (ibid.). 
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Fjärde och sista argumentet är att det inte är och aldrig heller har varit teknologin i sig 

som ger organisationen något resultat och konkurrenskraftiga fördelar.   Det är istället 

organisatoriska förmågorna som resulteras av införandet av teknologin och dess 

användning samt den relaterade organisatoriska lärandet över tiden (ibid.). 

Det som denna teoridel medför undersökningen är att den framhäver de svårigheter som 

uppstår när IT ska införas i en verksamhet.   Den tar även upp vikten av de förändringar 

som sker utanför implementationen av själva tekniken. 
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MODELLER ÖVER IMPLEMENTATION AV NY TEKNOLOGI 

En implementering av ny teknik inom en verksamhet leder oftast till att verksamhetens 

infrastruktur måste ses över i syfte att denna implementering ska bli så lyckad som 

möjligt (Costello 2000).   Riktlinjerna över hur dessa implementeringa genomförs är 

många.   En väldigt grundläggande modell över denna process är den som Fisherman och 

Scott presenterar i sin rapport “An Incremental Process For Software Implementation 

(1998)”  

 

 

FIGURE 1 TRADITIONELL IMPLEMENTERING AV MJUKVARA.   SLOAN MANAGEMENT REVIEW 
VOL.   40, NO.   2, 1999 SID 42. 

Antalet milstolpar varierar såklart mellan olika projekt. 

Vi har valt att använda denna modell som stöd när det kommer till uppdateringar av ett 

system.  I vårt synsätt av modellen så är denna modell endast en del av hela utvecklings-

processen och varje implementation egentligen är en uppdatering eller förändring på 

systemet.   Innan varje uppdatering sker det alltså ett visst antal milstolpar.   Denna 

modell anser vi vara en bra och generell bild kring hur företag uppdaterar system.    
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KRAV VID UTVECKLING AV IT 

De kraven som sätts på systemet har alltså en ytterst viktig roll i hur själva systemet skall 

byggas upp (Chung & do Prado Leite 2009).   Med detta i åtanke kan man dra slutsatsen 

att kraven på ett system i sig kan ha en direkt koppling till de anställda som arbetar med 

utvecklingen och deras arbetsrutiner. 

För att kunna förstå hur utvecklingen av internetbanken har förändrat avdelningarna 

inom banken behövs en överblick av vilka krav som kan ställas på IT-system.   De krav på 

internetbanken blir även indirekt ett krav på de som sköter utvecklingen och möjligen 

andra delar av verksamheten.   (ibid.). 

Det som bestämmer systemets nytta är huvudsakligen de olika krav på systemet som 

ställs.   Dessa krav kan bestå av både funktionella och icke funktionella krav.   De 

funktionella kraven är de direkta funktioner som systemet tillhandhåller användaren.   

De icke funktionella kraven är istället sådant som har att göra med flexibilitet, 

användbarhet, prestanda, säkerhet och interoperabilitet.   De funktionella detaljerna 

inriktar sig mot tekniska specifikationer t ex “Systemet ska ha en sökfunktion”.   (ibid.).    

Detta faller utanför ramarna av denna undersökning vilket leder till att de vi 

huvudsakligen kommer rikta in oss på de icke funktionella kraven som uppkommit 

sedan implementationen av internetbankerna.   Vad är då ett icke-funktionellt krav?  

Icke-funktionella krav är allt som ofta viktiga för ett IT-system.   Dessa krav tenderar ofta 

att förändras under hela systemets livslängd, även efter att själva implementationen ägt 

rum.   Iarke och Poh skriver i artikeln "Requirements  Engineering in the Year  

2001:  On (Virtually) Managing a Changing Reality (1995)": 

“Non-Functional requirements (or quality requirements,NFRs) such as 

confidentiality, performance and timeliness are often crucial to a software 

system,  such as a banking system.Furthermore, the continued success of a 

software system often requires meeting changing organisational needs in 

a competitive marketplace.” 

 

Definitionerna av icke-funktionella krav är många (Chung & do Prado Leite 2009).   För 

att kunna ge en överblick över vad icke-funktionella krav innebär så har Glinz (2007) 

sammaställt en lista över flera olika typer av definitioner.    

“Beskriver de icke-beteendemässiga aspekterna av ett system, fångar egenskaper och 

begränsningar enligt vilket ett system måste fungera.” 

“De samlade nödvändiga attributen av systemet, inklusive bärbarhet, reabilitet, 

effektivitet, mänsklig konstruktion, testbarhet, begriplighet och modifierbarhet.“ 
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“Krav som inte specifikt berör funktionaliteten av ett system.   De lägger restriktioner på 

produkten som utvecklas och utvecklingsprocessen, de anger även externa 

begränsningar som produkten måste uppfylla.   " 

 "...   globala krav på utvecklingen eller driftskostnader, prestanda, tillförlitlighet, 

underhåll, bärbarhet, robusthet, och liknande.   ...Detta är inte en formell definition eller 

en komplett lista över icke-funktionella krav ". 

“Beteendemässiga egenskaper som de angivna funktionerna måste ha, till exempel 

prestanda och användbarhet.   " 

"En egenskap eller kvalitet som en produkt måste ha, till exempel ett utseende, en 

hastighet eller precisionsegenskaper.   " 

“En beskrivning av en egenskap eller ett kännetecken som IT-systemet måste 

uppvisa eller en begränsning den måste respektera, annat än ett observerbart 

systembeteendet." 

Glinz (2007) skriver att dessa definitioner är otydliga och att de saknar samstämmighet.   

Han väljer sedan att själv definiera icke funktionella krav enligt följande: Icke-

funktionella krav är ett attribut eller en begränsning på ett system. 
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IS-INFÖRANDES ANKNYTNINGAR TILL SYSTEMFÖRVALTNING 

Införande av informationssystem i en verksamhet har flera samband med de aktiviteter 
som ingår i drift och systemförvaltning av ett system.   

Bergvall (1995) beskriver och sammanfattar systemförvaltning i följande punkter.   

 Arbetet sker ofta som ett samspel mellan IT-, och verksamhetsorganisationen 

 Innefattar främst ändringsarbete där mindre omfattande förändringar sker 

 Systemförvaltning är fortlöpande och upprepande 

 Initieras främst av åtgärder som är av problemorienterad karaktär (reaktiv) 

 Störst fokus ligger på informationssystemet  

 I förhållande till andra aktiviteter har systemförvaltning låg prioritet 

Bergvall (1995) ger begreppet systemförvaltning två olika definitioner.  En bör-definition 
som menar att arbetet att förändra verksamheten är kontinuerligt med särskilt avseende 
på dess informationssystem.  En är-definition där arbetet handlar om att kontinuerligt 
styra och ändra informationssystemen för att säkerställa att systemet påverkar 
verksamheten på det avsedda sättet.  Detta innebär att bör-definitionen är mer inriktad 
mot verksamheten medan är-definitionen inriktar sig mer mot informationssystemet. 

Nordström & Welander (2007) tar upp fyra aktiviteter som ingår i förvaltning av ett 
system. 

ÄNDRINGSHANTERING 

Eftersom alla ändringar som sker inom systemförvaltningen ingår i ändringshanteringen 
så är detta den vanligast förekommande förvaltningsåtgärden.  I en väl fungerande 
förvaltningssituation görs nästan enbart schemalagda förändringar med undantag för 
akuta åtgärder.  Dessa akuta åtgärder kan bestå av utbyte eller uppdatering av 
operativsystem, ändringar i den tekniska plattformen och implementering av nya 
säkerhetslösningar.   

FÖRVALTNINGSSTYRNING 

Förvaltningsstyrningen handlar mestadels om att planera verksamheten kring 
systemförvaltningen men även ledning och den operativa styrningen.  I detta ingår 
beställningar, omvärldskontakter, prioriteringar samt möten med användare av systemet.  
Även uppföljningar av beslut om åtgärder i förvaltningsobjektet för korrigering av 
eventuella avvikelser och överenskomna mål ingår i förvaltningsstyrningen.   

ANVÄNDARSTÖD 

Användarstöd är en aktivitet som ofta kräver stora resurser men som är i många fall en 
dold aktivitet.  I denna aktivitet handlar det om att hjälpa slutanvändaren av IT-systemet.  
Detta kan göras genom att hålla användardokumentationen uppdaterad, utbilda 
användarna inom IT-systemet, informera driftstatus till användaren samt att ge 
handledning vid problem.   Största vikten inom denna aktivitet ligger dock på att utbilda 
användarna och hjälpa användarna genom support.   
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DRIFT OCH UNDERHÅLL 

I denna aktivitet ingår det vardagliga löpande arbetet gällande verksamhetens IT-system 
och infrastruktur.  Driften kring IT handlar framförallt om att utföra säkerhetskopiering, 
körningar och filöverföringar av infrastrukturen samt övervakning som till exempel 
loggning.  Dessa arbeten utförs kontinuerligt då det pågår dagligen och har mer eller 
mindre automatiserade rutiner, flöden och arbeten.  Detta resulterar i ett förebyggande 
underhåll i verksamhetens förvaltningsobjekt.   
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FÖRÄNDRINGAR I DET SOCIALA SYSTEMET  

Werr, Stjernberg och Docherty, (1995) hävdar att de interaktioner mellan människor och 
det tekniska informationssystemet har stor betydelse när ny teknik ska införas.  De 
hävdar även att dessa förändringar sker i två nivåer.  Den första nivån påverkar den 
vanligt avsedda delen av verksamheten, det vill säga en avgränsad arbetsprocess.  Den 
andra nivån handlar om effekterna på det sociala systemet.  Det är i den andra nivån där 
det finns den riktiga potentialen för framgång men det är även här det finns störst risk för 
misslyckande.  Den andra nivån pekar på hur IT-systemet påverkar delar som 
interaktionsmönster och intressefokus som är grundläggande beteendemönster för 
organisationen.  Skribenterna menar att tekniken i sig endast tillför begränsade positiva 
förändringar medan mer genomgripande förändringar är beroende av att IT-systemet 
integreras med det sociala systemet. 

Leavitt (1964) anser att organisationer är multivariata system som består av fyra 
variabler som interagerar med varandra.  Dessa variabler är struktur, uppgift, teknik och 
människor.  Han skriver även att organisationsförändringar kan betraktas på olika sätt 
beroende vilken ansats som väljs.  En organisationsförändring syftar i de flesta fall till 
förändringar i en uppgifts innehåll och genomförande.  För att åstadkomma en förändring 
kan någon eller några av de variablerna som tidigare nämnt angripas.  Olika 
förändringansatser angriper olika variabler för att utföra förändringen.    

En Strukturorienterad ansats förändrar ramarna för det mänskliga handlandet och på så 
sätt påverka uppgiften.  Denna ansats utgår dock från att ramarna påverkar den struktur 
som de arbetar efter.  Strukturer i denna ansats kan till exempel vara arbetsprocesser, 
beslut, kommunikation och samordning.  En förändringsansats som är mäniskoorienterad 
försöker istället förändra aktörerna för att åstadkomma den tänkta förändringen.  Genom 
att förändra aktörerna kan även övriga variabler förändras.  (Leavitt ,1964)   

  



21 
 

VERKSAMHETSMÄSSIGA RUTINFÖRÄNDRINGAR 

Förändringar av rutiner är relativt bestående drag hos verksamheter, och behöver därför 

sättas in i ramen för förändring (Costello 2000).   Alltså det finns risker att rutiner inte 

kommer att ändras bara för att exempelvis ny teknologi tillförs verksamheten, utan det 

kan komma att krävas extra åtgärder från verksamheten i syfte att ändra på dessa 

rutiner för att anpassa sig till de interna eller externa förändringar som skett.   

Rutinförändringar är något som sett över tiden kommer påverka de flesta organisationer 

(ibid.).   Dessa förändringar inom verksamheter beskrivs av Feldman och Rafaeli (2002) 

som ett sätt att uppnå balans mellan flexibilitet och stabilitet.   Vidare skriver de att 

organisatoriska rutiner är: ”Återkommande beteendemönster av flera medlemmar inom 

verksamheten som deltar i utförandet av organisatoriska uppgifter” (ibid.).   Det är 

utifrån den senare beskrivningen vi i fortsättningen av rapporten använder oss utav i 

definitionen av rutiner.   Enklare sagt: Rutiner beskriver på vilket sätt en medlem i en 

arbetsgrupp utför sina arbetsuppgifter. 

Då rutinförändringar skall äga rum på en organisation är förberedelserna inför dessa 

förändringar av yttersta vikt.   De punkter att ha som riktmärken under 

implementeringen av förändringarna är enligt Pentland och Feldman (2008): 

1. Samla  krav.   (Insamling av data på vad som behöver göras för att en lyckad 

förändring ska äga rum.)  

2. Sammanställ  regler att implementera dessa krav utifrån.      

3. Skriv in reglerna som artefakter.  

4. Tillgodose personal som påverkas av förändringarna med kunskap och verktyg som 

hjälper dessa att följa reglerna.  

5. Tryck  på “START”.   (När de övriga punkterna är uppfyllda, starta 

 förändringsprocessen.) 

 

Det vi i vår undersökning kommer studera är på vilket sätt och om våra fallstudieobjekt 

följt dessa steg då nya rutiner uppkommit vid införandet av internetbank.    

Personer involverade i en rutin kan ha markant skilda meningar kring hur denna rutin är 

menat att genomföras i praktiken (Feldman & Rafaeli 2002).   För att en rutinförändring 

ska vara lyckad är det viktigt för verksamheten och de personer involverade i denna att 

ha en gemensam uppfattning om utförandet av denna rutin samt en gemensam förståelse 

om organisationen i sin helhet, alltså vad organisationen gör och varför (ibid.).     

Skälen till att dessa rutiner ändras kan vara många, där teknikutveckling är en av de 

mest betydande och viktigaste delarna inom en verksamhet för att bibehålla eller erhålla 

konkurrenskraft (Costello 2000).    
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METOD 

“I detta kapitel går vi igenom det tillvägagångssätt vi har valt för att utföra studien.   Vi 

kommer i detalj beskriva hur vi gått igenom arbetets olika steg i syfte att finna svar på 

rapportens forskningsfråga.” 

FORSKNINGSANSATSENS BETYDELSE 

Det finns enligt Patel & Davidson (1994) och Saunders, Lewis & Thornhill (2009) två 

olika forskningsansatser som agerar som motpoler till varandra: Den deduktiva och den 

induktiva forskningsansatsen.   Den deduktiva kännetecknas av att man som forskare 

utgår från redan befintlig teori och baserar sina hypoteser kring forskningsfrågan utifrån 

dessa.   När svar från respondenterna kommit in så analyseras dessa och testas mot den 

teori som tidigare tagits fram.   (Saunders et al 2009). 

Den induktiva ansatsens betydelse ligger i det omvända, alltså att man först utför sin 

studie mot sitt forskningsobjekt för att sedan utifrån dessa svar formulera en egen teori.   

(ibid.) 

VÅRT VAL AV FORSKNINGSANSATS 

Den forskningsansats vi har valt till vår studie är utav det deduktiva slaget.   Eftersom vi 

vill ha svar på hur internetbanker har förändrat arbetsrutiner för anställda på banken 

behövdes först en förståelse kring relevanta delar av det som arbetet avser avhandla.  En 

stor fördel med att arbeta deduktivt i vårt fall var att vi kunde läsa på om hur och varför 

teknik lett fram till förändringar inom olika branscher och därigenom ta fram en hypotes 

kring vilken vi sedan kunde formulera vårt material till enkäter och intervjuer. Den 

framtagna teorin hjälpte oss ta fram frågor att ställa våra respondenter.  
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KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

De två inriktningarna som Patel & Davidson (1994) skriver om är kvalitativa och 

kvantitativa angreppssätt.   Dessa syftar främst till på vilket sätt man som forskare väljer 

att analysera och bearbeta den information man samlar in.   Med en kvantitativ 

inriktning ämnar man att ta reda på statistiska förhållningssätt (Patel & Davidson 1994; 

Saunders et at. 2009).   Här väljer man därför att samla in data från ett stort antal 

respondenter, exempel om man söker svar på frågan: “Hur stor andel av den svenska 

befolkningen använder sig utav Internetbanken när de utför bankärendet?”.   Denna typ 

av fråga kräver som sagt svar från ett stort antal personer för att kunna styrka 

undersökningen reliabilitet.   (ibid.). 

En kvalitativ inriktining däremot ämnar att tillgodose läsaren med mer ingående och 

detaljerad fakta om forskningsområdet som man avser undersöka.   Av den anledningen 

används inom dessa studier ett mindre urval av respondenter som undersöks på ett mer 

noggrant sätt.   (ibid.). 

KRITERIER FÖR URVAL 

När vi skulle välja en lämplig bank så var våra kriterier en bank som varit aktiva innan 

internetbankerna tillkommit och även att de i tidigt skede började använda sig av 

internetbank.   Detta för att kunna se hur personalen på banken har förändrat sina 

arbetsrutiner under tiden som internetbanken har utvecklats. 

Till vårt enkätutskick hade vi som kriterier att respondenterna skulle ha stor kunskap 

kring verksamheten.   Detta för att ge oss en bra överblick över de delar av verksamheten 

som förändats av internetbankens uppkomst och utveckling. 

Intervjupersonerna skulle ha stor kunskap inom företagets informationstekniska 

struktur.   De skulle även helst ha jobbat på banken under en längre tid så att de skulle ha 

en väldigt vid kunskap om internetbanken.   Detta för att vi skulle införskaffa en god 

förståelse om vilka bitar i deras arbete som förändrats på grund av internetbankens 

införande och dess utveckling. 
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FORSKNINGSSTRATEGI 

Som forskningsstrategi till undersökningen valdes en fallstudie.  I vårt fall består 

fallstudien av frågeformulär samt djupintervjuer med väl valda delar av banken som 

undersöks. 

Fallstudiers syfte är att ge författarna och läsarna av verket en djupgående bild av det 

fenomenet som undersöks.  De är lämpliga att använda då forskningen riktar sig till 

endast ett forskningsämne som infinner sig i en bestämd miljö.   

Av denna anledning leder fallstudier ofta till att verket får hög validitet men låg 

reliabilitet.  Detta av anledningen att det är svårt att återskapa den exakta miljön som 

undersökningen tidigare genomförts i. 

GENOMFÖRANDE 

Tillvägagångssätten som använts under arbetets gång har bestått av en litteraturstudie, 

ett frågeformulär med kvalitativa frågor samt intervjuer med utvalda delar av bankens 

avdelningar.   Vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersom detta skulle ge oss en 

djupgående förståelse till skillnad från en kvantitativ forskningsansats.   Den kvantitativa 

ansatsen hade använts om vi hade velat studera mätbara värden utifrån statistik, alltså få 

fram numeriska värden på de frågeställningar vi hade (Saunders et at.  2009; Patel & 

Davidson 1994).   Det kvalitativa tillvägagångssättet används när man vill få en 

djupgående förståelse för ämnet man utforskar (Saunders et at.  2009; Patel & Davidson 

1994), vilket redan från början var vår tanke med arbetet, alltså få svar på vilka 

förändringar som skett inom bankernas verksamheter, hur och varför förändringarna 

skett samt på vilket sätt bankerna hanterat dessa förändringar. 
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LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien bestod av sökning av lämplig, redan existerande, teori och analys av 

denna teori.   Detta för att vi skulle få en djupare förståelse för det området vi arbetar 

inom.   Vi har sökt data både kring hur verksamheter i allmänhet anpassar sig till 

förändringar, hur ny teknologi påverkar dessa förändringars anpassning och hur 

tekniken har varit en pådrivande faktor inom verksamheters sätt att anpassa sig samt 

mer specifikt hur banker påverkats av den nya teknologin som internetbanker inneburit. 

I genomförandet av litteraturstudien använde vi oss utav de resurser som 

universitetsbiblioteket på Luleå Tekniska Universitet tillhandahöll oss med; sökningar 

ägde rum på bibliotekets databas LUCIA där vi kunde få fram både tryckta och 

elektroniska källor som innehöll lämpligt material.   Även sökningar på 

www.google.scholar.com genomfördes.   De tidigare studier vi initial inriktade oss på att 

hitta var tidigare rapporter, artiklar, kandidat-, magister- och mastersuppsatser skrivna i 

ämnet kring rutin- och verksamhetsförändringar i företag.   De sökord vi använde i 

denna fas var: “routine changes”, ”routine changes in organizations”. 

Nästa sökning gjordes för att finna material kring hur teknik och utveckling av denna 

påverkat organisationers sätt att hantera verksamheten, sökorden för denna del fick bli: 

”technology organization”, “technology changes in organizations”, ”implementing 

information technology”, ”information technology changes”, ”information technology 

changes”, ”implementing information systems”. 

Den sista litteratursökning gjordes i syfte att få mer kunskap kring internetbanker, dess 

tjänster, hur dessa fungerar, samt hur de tagit sig in på marknaden.   Detta gjorde för att 

ge oss en inblick i hur bankvärlden förändrats i och med denna implementation, som i 

sin tur påverkar de enskilda bankernas verksamheter.   Sökorden blev således: “online 

banking”, “internet banking”.   Viktigt att nämna är vi i samtliga sökfaser granskade 

referenslistan i den litteratur vi sökt fram, från dessa referenser kunde vi få fram 

ytterligare material som inte hittades med de sökord vi använde. 

Utifrån denna litteraturstudie kunde vi sedan formulera de frågor som ingick i vårt 

frågeformulär. 

   

http://www.google.scholar.com/
http://www.google.scholar.com/
http://www.google.scholar.com/
http://www.google.scholar.com/
http://www.google.scholar.com/
http://www.google.scholar.com/
http://www.google.scholar.com/
http://www.google.scholar.com/
http://www.google.scholar.com/
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FRÅGEFORMULÄR MED KVALITATIVA FRÅGOR 

Frågeformulären skickades ut till bankverksamhetskunniga inom den bank vi arbetade 

emot.   De frågor vi ställde i denna fas var strikt verksamhetsmässiga, det vill säga syftet 

var att ta reda på vilka verksamhetsmässiga förändringar som skett inom verksamheten 

samt hur dessa förändringar ägt rum.   Ett frågeformulär bestående av kvalitativa frågor 

har fördelen att nå ut till fler personer på kortare tid än genomförande av intervjuer 

(Saunders et at. 2009) och eftersom vi ville ha en påbörjande grund till hur 

verksamhetsmässiga rutiner går till på banker och hur de tidigare fungerat samt hur 

verksamheten i helhet förändrats sedan implementering av internetbanker valde vi att 

utföra denna typ av forskningsansats.   Frågorna var av den typen att de inbjöd till 

berättande och förklarande svar från de bankanställda, vilket innebar att svaren vi fick in 

kunde ge oss mer den statistiska grund som traditionella enkäter ger.   Vi använde oss 

här utav de riktlinjer som tillhandahölls av Saunders, Lewis och Thornhill i sin bok 

“Research methods for business students: fifth edition (2009)”.   Frågeformulären 

skickades till anställda på SEB som inte ingår i IT-avdelningarna utan personal som har 

mer bankverksamhetsmässiga arbetsuppgifter inom de olika organisationerna. 

Anledningen till denna del av arbetet var att få en stadig grund att står på innan 

nästföljande frågor togs fram.   Den del som följde var att genomföra intervjuer med IT-

personal på banken. Frågeformuläret gav oss en bred bild av verksamhetens 

förändringar. Med hjälp av de svar vi fick från frågeformuläret kunde vi inrikta oss 

tydligare på de delar av verksamheten som förändrats mest av implementationen. Vi 

kunde nu även anpassa våra frågor mot verksamheten vi skulle undersöka och enklare 

avgränsa oss till de delar vi ansåg lämpliga att undersöka genom att studera svaren 

tillsammans med teorin.  

INTERVJUER 

Intervjuerna gjordes för att få svar på hur förändringar inom teknologin påverkat de 

omorganiseringar som skett på banken.   Dessa innehöll frågor av den uttömmande 

arten, det vill säga att frågorna inbjöd till berättande och diskussion från de personer vi 

intervjuade.   Detta på grund av att vi ville ha ut så mycket som möjligt, med personliga 

erfarenheter av de förändringar som ägt rum på bankerna efter internetbankernas 

uppkomst.   Vi har till stor del följt de riktlinjer som Patel och Davidson ger oss i sin bok 

“Forskningsmetodikens grunder (1994)” samt Saunders, Lewis och Thornhills “Research 

methods for business students: fifth edition (2009)”.   Dessa två källor beskriver på 

liknande sätt fördelarna med intervjuer, alltså att de har förmågan att komma närmare in 

på svaren man får genom att observera sättet de intervjuade svarar på en fråga samt 

möjligheten till att ställa följdfrågor om det skulle behövas förtydligande svar på något.   

Intervjuerna på de bankerna vi ställde frågor till såg ut på ett ungefär likartat sätt, men 

då bankernas verksamhetsmässiga historia skiljer sig något anpassades intervjuerna 

därefter. 
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Intervjuerna genomfördes med personal som varit med och arbetat inom bankens 

verksamhet under en längre tid och varit med då internetbankerna först lanserades.  

Detta gav oss fördelen att verkligen se hur verksamhetsförändringar ägt rum just på 

grund av införandet av den nya teknologin. 

Intervjuerna genomfördes på plats hos SEB och till vår hjälp hade vi en diktafon att spela 

in samtalen med samt att vi även förde separata anteckningar under dessa. 

ANALYS 

Den information som kommit fram under arbetets gång har kontinuerligt analyserats för 

att vidare kunna bygga på den del som vi befunnit oss i. Under teoriinsamlingen hade vi 

stort fokus på att noggrant analysera ifall den hittade teorin kunde hjälpa oss att forma 

enkät- och intervjufrågorna. Detta för att gallra bort sådan teori som var överflödig och 

inte skulle gynna vårt arbete. 

Analysen genomfördes genom att kategorisera frågorna från intervju och enkät mot de 

olika delarna i vår teori. På så sätt har vi enkelt kunna jämföra empiri och teori mot 

varandra för att se skillnader och likheter. Vi ställde upp de empiriska data och de 

teoretiska data i separata dokument för ett enklare kunna jämföra dessa. Under analysen 

jämförde vi vad teorin beskrev om den kategorin med hur svaren från intervju och enkät 

beskrev den delen. Utifrån detta kunde vi sedan dra slutsatser om vilka förändringar som 

skett på grund av internetbanken.  

Under analyserna av de svar vi fått in från både frågeformulären och intervjuerna har vi 

till stor del försökt finna de mönster som vi angett vara rapportens syfte.   Vi har här haft 

stor hjälp av att ha följt de riktlinjer tillhandahållna av Patel och Davidson i sin bok 

“Forskningsmetodikens grunder (1994)”.   Dessa författare skriver att det är viktigt att 

under hela arbetsprocessen föra anteckningar på det som är av betydelse för 

undersökningen, vilket vi gjort i samtliga delar av arbetets gång, litteraturstudien, svaren 

från frågeformulären och de ljudband och anteckningar vi samlat in under intervjuerna.   

Analysen av samtliga delar påbörjades direkt då svar kom in från den del av processen vi 

befann oss i för tillfället, detta för att följa det som Patel och Davidson skriver: 

”Det är också en fördel att påbörja analysen medan intervjun eller 

observationen är i färskt minne.   Ju längre tid som förflyter innan vi 

påbörjar analysen desto svårare är det att få ut ett ”levande” förhållande 

till sitt material.”  

(ibid.) 

Detta gjordes med hjälp av att anteckningar skrevs ner, intervjun spelades in med hjälp 

av en mobiltelefon och att vi aktivt deltog i diskussion med de personer som intervjuades 

för att verkligen förstå det som sades. 
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När olika mönster och teman kunde identifieras från vårt material kunde slutsatser dras 

och det är dessa som låg till grund för vårt resultat i detta arbete. 

Arbetet genomfördes alltså i ett antal steg där samtliga byggde vidare på föregående steg 

i forskningsprocessen.   I grova drag kan arbetet sammanställas i följande bild, notera att 

i samtliga delar ingår analysering i viss utsträckning: 

 
FIGURE 2 BILD ÖVER DE STEG SOM GÅTTS IGENOM I VÅR STUDIE 
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VALIDITET 

Validiteten i ett arbete definieras som att det man avser att undersöka överensstämmer 

med det man faktiskt undersöker (Patel & Davidson 1994).   Vårt tillvägagångssätt har 

innehållit både frågeformulär till bankverksamhetskunniga och intervjuer med IT-

personal på banken vi undersökt.  Detta har lett till att en god grund har funnits då 

analysen av det som samlats in påbörjats, på grund av detta kan vi styrka validiteten i 

vårt arbete.  De enkät- och intervjufrågor som ställts har tagits fram delvis med hjälp av 

det teoretiska ramverk som tagits fram, och delvis genom att de svar som kommit in på 

enkäterna fått hjälpa till att påverka det som skulle diskuteras under intervjuerna. Det 

spenderades mycket tid på att ta fram intervjupersoner som skulle vara de lämpligaste 

att svara på våra frågor.  Då arbetets syfte har varit att få en större förståelse för vilka 

förändringar som skett inom bankverksamheten sedan internetbankers införande så har 

det varit till stor nytta att ha personer att ha personer att intervjua som varit med före, 

under och efter förändringsprocessen. Detta har ytterligare hjälpt till att styrka 

uppsatsens validitet. 

RELIABILITET 

Reliabiliteten i en rapport definieras som att det resultat man kommit fram till i 

undersökningen skall kunna upprepas om samma undersökning görs om på nytt (ibid.).  

Reliabiliteten i studien kan delvis styrkas genom att vi med stor noggrannhet valt ut de 

intervjuobjekt som använts. Personerna som svarade på våra frågor hade under längre 

tid varit anställda på den bank som undersöktes. Detta faktum hjälper även den att 

styrka reliabiliteten då personerna som svarat på våra frågor varit med då 

internetbanken infördes och på så sätt i första hand kunnat vittna om de förändringar 

som skett på verksamheten. Därför har vi kunnat eliminera andrahandsinformation som 

på olika sätt förvrängts.  Som vi tidigare skrivit i avsnittet där forskningsstrategin 

beskrivs (sid), så har ofta undersökningar som genomförs som fallstudier svårt att styrka 

sin reliabilitet då miljön kan vara svår att återskapa.  Av den anledningen kan brister i 

reliabilitet finnas då vi endast undersökt en svensk banks anpassning till de förändringar 

som skett.  Det kan såklart skilja sig mellan banker hur denna anpassning sett ut.   
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EMPIRI 

“I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in genom frågeformulär och intervjuer 

på SEB.” 

PRESENTATION AV EMPIRISK MILJÖ 

Skandinaviska Enskilda Bank grundades 1972 genom att Stockholms Enskilda Bank och 
Skandinaviska Banken gick ihop. 

Idag är SEB en av Sveriges ledande banker och koncernen har cirka 20 000 anställda, 
varav något mindre än hälften av dessa finns i Sverige.   SEB är främst etablerat i Sverige, 
Estland, Lettland och Litauen men finns även i mindre utsträckning i bland annat 
Danmark, Finland, Norge och Polen.   Bankens huvudkontor är lokaliserat i Stockholm 

SEB var en av de första bankerna som lanserade Internetbanken för sina kunder, 1996 
för privatpersoner respektive 1997 för företag.   Tre år efter denna lansering hade 
internetbanken 250 000 kunder.   Samma år som denna milstolpe nåddes lanserades 
version 2 av Internetbanken.   2012 planeras en nyrenovering av Internetbanken då den 
flyttas till en ny plattform och får ett nytt utseende. 

SEB EGNA CITAT OM SIN INTERNETBANK 

”SEB:s Internetkontor blev en succé från start när det öppnade i december 1996.   
Användandet har stadigt ökat och nu loggar 1,1 miljoner kunder i genomsnitt in 3,7 
miljoner gånger per månad bara i Sverige.   Hela 66 procent av kunderna besöker banken 
uteslutande på internet och går aldrig in på kontor.   Nästa år väntar en stor 
ansiktslyftning som ska säkra att SEB ligger i framkant när det gäller att ge kunderna de 
mest användbara tjänsterna på internet. 

SEB var en verklig pionjär när banken började erbjuda ett brett utbud med banktjänster 
på internet, inte bara i Sverige utan även i ett internationellt perspektiv.   Mycket ny 
funktionalitet har tillkommit under åren men då som nu är de mest populära tjänsterna 
att kolla saldo och sköta betalningar. 

Kundundersökningar visar att SEB:s privatkunder i Sverige är mycket nöjda med 
Internetkontoret.   För närvarande använder 630 000 av dessa Internetkontoret minst en 
gång i månaden.   Totalt har 1,1 miljoner av SEB:s 1,3 miljoner privatkunder registrerat 
sig och fått en digipass.   Fortfarande ökar antalet kunder hela tiden och de befintliga 
kunderna loggar in oftare och använder alltfler tjänster.”  

SEB (2011) 

– Utvecklingen har varit fantastisk sedan starten och nästa år tar vi ett stort steg framåt 
när vi lanserar en helt ny version av Internetkontoret.   Det ger oss bättre möjligheter att 
möta kundernas krav och därmed säkra en position i utvecklingens framkant, säger 
Anette Lundqvist, chef för Internetkontoret Privat inom Kontorsrörelsen. 
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PRESENTATION AV RESPONDENTER 

Svarande på frågeformulär 

Björn Kimby, Head of e-Banking, SEB 

Gunilla Uhlin, IT-ansvarig, SEB 

 

INTERVJUPERSONER 

Anders Petersson, Application Architect, SEB 

Margareta Göthberg, System Delivery Manager/Internet banking systems,  

INFRASTRUKTUR 

Grunden för SEB:s bank består av ett stort banksystem som funnits sedan banken 

startade.   Detta banksystem tillhandhåller all funktionalitet för verksamheten som 

involverar pengar, kunder inloggning m.m.   I tidigt skede fanns det väldigt få kanaler 

som hade kontakt med detta system och de flesta ärenden sköttes via bankkontors-

kanalen.   Kunden kom då in till ett bankkontor för att sedan få hjälp av en 

bankkontorsarbetare. Han/hon kunde sedan med hjälp av en terminal som var direkt 

kopplad till stordatorerna som bygger upp banksystemet utföra kundens ärenden direkt 

i banksystemet.  Denna typ av kanal finns fortfarande kvar men skillnaden nu är att fler 

kanaler som ansluter sig till banksystemet har tillkommit.    

De nya kanalerna inkluderar bland annat telefonbanken och internetbanken.   

Telefonbanken erbjuder kunden åtkomst till vissa ärenden via sin telefon.   Den 

använder sig av en utbyggnad i form av en tonavläsare som har kontakt med 

banksystemet.    

Internetbanken ger kunden tillgång till en webbapplikation som visas i kundens lokala 

webbläsare.   Applikationen ligger på en webbserver som är kopplat till banksystemet 

som i sin tur utför de ärenden som kommit in från webbapplikationen.   Internetbanken 

är alltså inte en utbyggnad av själva banksystemet utan ett tillägg som kommunicerar 

med det befintliga systemet.    

Denna typ av utveckling beskriver Andersen (1999) som de första angreppsättet vid “e-

business” utmaningar.   Det innebär att bankens dåvarande verksamhet inte krävde 

några större förändringar förutom de tekniska krav som uppkom eftersom 

grundverksamheten förblev oförändrad.    
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FIGURE 3 EN AVSKALAD MODELL ÖVER SEB:S INFRASTRUKTUR 
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INTERNETBANKENS BETYDELSE FÖR VERKSAMHETEN 

Internetbanken har möjliggjort för SEB att de kan leverera sina tjänster till kunderna 

oavsett vilken tid på dygnet och oavsett vilken dag på året det är.   Ytterliggare fördelar 

med internetbanken är att ledtiderna för handläggning av ärenden förkortats, att arbetet 

med utvecklingen av internetbanker tvingat fram en modernisering av övriga IT-tjänster 

samt att internetbanken, med goda resultat, kunnat användas i företagets 

marknadsföringsplan.    

De utmaningar som uppstått och fortfarande uppstår är av det mer generella slaget.   

Internetbanken bör ligga i framkant då det gäller tekniken som finns tillgänglig, alltså 

utveckling bör ske så snabbt som möjligt.   Den andra utmaningen som nämns är 

svårigheten med att modernisera gamla banksystem till att samverka och leverera 

information till internetbanken i realtid. 

ÖVERBLICK FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN 

De överskådliga förändringarna som kunde identifieras var främst av det 

verksamhetsmässiga slaget.   Antalet anställda på koncernen är idag densamme som den 

var innan internetbankens införande.   Här har det dock skett förändringar i hur 

anställdas roller är fördelade.   Anställda på bankkontor har minskat från 4500 fördelade 

på 250 kontor runt om i landet till 2500 fördelade på 180 kontor, dessa förändringar kan 

enligt respondenterna direkt kopplas till införandet av internetbank, detta så klart på 

grund av att kunder numera utför sina bankärenden hemifrån och inte på samma sätt 

som tidigare är beroende av att besöka bankontor.   Detta kan bestyrkas i siffror från SEB 

som visar kunders sätt att betala räkningar och föra över pengar både nu samt innan 

banken implementerade sin internetbank, notera att dessa siffror är ungefärliga: 



34 
 

Betalning 

 

 

Överföringar av pengar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEB:s bankkontor har i genomsnitt 3400 besök på samtliga kontor.   Dessa har klart  

minskat enligt de personer som svarade på frågeformuläret.   Detta kunde de uttala sig 

om fast det inte fanns några siffror tillgängliga på hur många besök kontoren hade innan 

FIGURE 5 INNAN IMPLEMENTATION AV 
INTERNETBANK  

FIGURE 4 IDAG 

FIGURE 6 INNAN IMPLEMENTATION AV 
INTERNETBANK  

FIGURE 7 IDAG  
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internetbankens införande.   Internetbanken har dagligen cirka 150 000 besök.   På 

grund av dessa siffror kan man dra slutsatsen att eftersom tjänster på internetbanken 

nås på ett så lätt sätt av kunderna så kan bankerna omöjligen undvika att använda dess 

möjligheter i sitt tjänsteutbud. 

Anställda som involveras i den typ av support som gäller informationsökning som 

kunden kan utföra på egen hand har också minskat i antal, medan andra delar som rör 

support och rådgivning ökat.   Anställda som arbetar inom företagets IT-avdelningar har 

också genomgått en ökning jämfört med hur det var innan införandet av internetbanken.   

Detta till stor del beroende på att antalet IT-avdelningar ökat på grund av att banken 

börjat fokusera på kanalutveckling och organiserat sig efter det. 

Sammanfattningsvis har SEB:s anställda varken minskat eller ökat i antal beroende på 

internetbankens införande.   Däremot har de anställda på olika avdelningar fördelats om 

för att passa den nya strategin som kommer i och med införandet av ett större system. 

ANPASSNING TILL FÖRÄNDRINGAR 

För att tillgodose personalen med rätt verktyg för att klara av utmaningarna med att 

hantera internetbanken till en början togs vissa åtgärder från bankens håll.   De anställda 

blev själva registrerade på internetbanken och fick genomgå ett antal utbildningsdagar 

före och i samband med lanseringen av denna.   Detta i syfte att lära sig den nya 

funktionalitet som nu skulle tillföras och för att kunna ge tillräcklig support till kunder 

som behövde det. 
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BERÖRDA PARTER 

BANKKONTORSARBETARE 

Av de som arbetande på bankkontoren med backoffice-arbete har många fått andra 

arbetsuppgifter efter implementationen av internetbanken.   Backoffice är den typ av 

arbete som innebär hantering av blanketter, betalningar, registreringar, avtal och 

öppning av konto och allt annat som tidigare manuellt matades in i banksystemen.   

Dessa arbetsuppgifter har istället blivit utbytta till arbetsmoment som mer inriktar sig 

mot försäljning och rådgivning.    

Eftersom alla dessa delar idag kan göras av kunderna själva via internetbanken krävs det 

färre personer som jobbar med dessa typer av inmatning.   Självklart finns dessa typer av 

arbeten kvar med tanke på telefonbanken men de har minskat drastiskt.   

Bankkontorsarbetarnas rutiner har på så sätt inte ändrats märkvärt efter internet-

bankens implementation, utan det har istället skett en omstrukturering i hur mycket en 

viss uppgift utförs.    

SUPPORT 

Supporten har förändrats i och med att mycket information går att nå direkt via 

internetbanken.   Samtidigt som denna typ av support har minskat har dock annan 

support kring internetbankerna och kundernas datorer ökat.   Supportavdelningen får 

idag många samtal där användare inte kan komma åt sin internetbank.   I många fall 

behöver supporten hjälpa användare med deras datorer och webbläsare eftersom 

kunden ofta inte ser skillnad på ett fel som gäller internetbanken i sig eller om de 

handlar om deras egen dator.   Detta har krävt att nya rutiner har uppkommit när 

supporten ska hjälpa en kund med deras problem. 

Framförallt har det uppkommit nya utbildningar där alla på support-avdelningen har fått 

en inskolning i den privata internetbanken för att få en förståelse över de problem som 

kan uppstå hos kunderna.   De har även fått en utbildning i hur hela systemet fungerar 

för att kunna hjälpa kunden med eventuella problem.   Nya rutiner som uppkommit för 

supporten är att ifall en kund har problem med en transaktion eller liknande så loggar 

supportpersonalen in en webbapplikation.   Från denna kan de sedan mata in kundens 

personuppgifter för att sedan få en överblick över var felen har inträffat i systemet för att 

sedan kunna hjälpa kunden. 

För att kunna hjälpa support-personalen i deras arbete har det uppkommit många krav 

på systemen som sedan IT-avdelningen för internetbanken måste implementera.    
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AVDELNING FÖR UNDERHÅLL OCH UTVECKLING AV INTERNETBANK 

En stor faktor som lett fram till förändringar inom verksamheten och även 

arbetsuppgifter för de anställda har varit tillkomsten av nya icke-funktionella krav.    

SÄKERHET 

Personalen på IT-avdelningen för internetbanken hade självklart i tidigt skede tänkt på 

säkerheten kring internetbanken men under tiden har även detta fått mer och mer fokus.   

Personalen nämner även att rutiner har uppkommit där de tillsammans med andra 

banker förvarnar och hjälper varandra kring nya säkerhetsrisker.   Eftersom säkerhet 

blivit mer kritisk allt eftersom banken har utvecklats har det även tillkommit specifika 

arbetsroller kring säkerhet.   SEB har fått ta in många nya människor med andra 

kunskapsområden som inte fanns tidigare på avdelningen.    

TILLGÄNGLIGHET 

Ett stort krav på banken under denna kategori är givetvis att kunder ska kunna nå 

banken och utföra sina bankärenden oavsett tid på dygnet.   En av utmaningarna här har 

enligt våra respondenter varit att hantera de lägen då kunder ville utföra vissa tjänster 

som var under bearbetning.   Numera hanteras detta genom att betalningar kunder 

genomför under tider då dessa tjänster bearbetas mellanlagras fram till dess att 

bearbetningen är klar.    

Enligt svar på vårt frågeformulär var en av de stora utmaningarna med internetbanken 

att leverera information till kunderna i realtid.   Denna utmaning har delvis lösts med att 

mellanlagra information som till exempel betalningar som banken kan vänta med att 

utföra. 

 

ANTALET SAMTIDIGA ANVÄNDARE  

Den stora förändringen i denna kategori av krav är givetvis hanteringen av risken att för 

många användare utför ärenden under samma tidpunkt.   Våra respondenter har tidigare 

under intervjun nämnt att de trodde på ungefär 10 000 kunder som registrerat sig ett 

halvår efter lansering men resultatet blev betydligt fler:  

 

“Vi trodde att de skulle bli väldigt få som skulle använda sig av 

internetbanken.    Vi trodde på ungefär 10 000 de första halvåret men de 

blev ungefär 100 000.“  

Respondent 1, SEB. 
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Varje månad tas en rapport fram över föregående månads användning av 

internetbanken.   Sedan görs en utvärdering på om några åtgärder behöver tas.   

Åtgärder kan i det här fallet innebära att ytterligare servrar läggs till eller att en 

uppgradering av någon programvara sker.    

Bevakningen av användarna sker manuellt för att man hela tiden ska ha koll på att 

servrarna inte belastas för mycket.   Det sker ett kontinuerligt arbete som ser till att 

banken inte ska hamna i en situation där de inte skulle klara av att hantera belastningen.   

Ytterliggare åtgärder för att undvika denna sits är följande: 

”Vi vet ju att vi måste ligga lite över den kapacitet som används hela tiden 

så att vi inte ligger precis på gränsen utan har en bra nivå.   Den kan ju 

även flyttas hela tiden med den här månadsrapporten.”  

Respondent 1, SEB. 
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ANALYS 

“I detta kapitel jämförs den framtagna teorin och den insamlade empirin mot varandra.” 

INTERNETBANKENS BETYDELSE FÖR VERKSAMHETEN 

SEB:s internetbank erbjuder idag sina kunder att genomföra samtliga bankärenden som 

är möjliga i de fysiska kontoren.   Detta gör att SEB:s internetbank faller under den tredje 

kategorin som Mittal et al. (2001) tar upp över möjliggöra implementationssätt.   Det har 

även skett en avveckling av antalet bankkontor som banken har. Denna minskning har 

dock varit för liten sett över den tid som gått sedan implementationen för att kunna säga 

huruvida SEB planerar att stänga fler kontor eller inte. Därför är det svårt att säga 

huruvida SEB kommer erbjuda sina tjänster på det sätt som Mittal et al. beskriver att 

nyare banker lägger alltmer fokus på.  Det vill säga att kontinuerligt fortsätta ta bort 

fysiska kontor.  

Betydelsen av att erbjuda Internetbank till sina kunder idag är väldigt stor.   Tekniken 

har, i enlighet med det som Mittal et al. (2001) skriver, möjliggjort att tjänster kan 

levereras till kunder 24 timmar om dygnet och banken anser själva att internetbanken är 

ett krav idag för att kunna vara bank och hänga med i teknologiutvecklingen bland 

konkurrenterna.    

IMPLEMENTERINGEN AV INTERNETBANKEN 

Vid jämförandet av den utvecklade modellen av Fisherman och Scotts modell för 

implementation av ny teknologi och bankernas arbetssätt kan vi snabbt se likheter.   

Utvecklingen av internetbanken har gått igenom flera milstolpar innan ny 

implementation kunnat genomföras.   Bland annat så har internetbankens tjänster krävt 

förändringar i det grundliga banksystemet innan en ny uppdatering har ägt rum.   

Utvecklingen av internetbanken har sen implementationen fortsatt att iterativt gå 

igenom denna modell och stått mot nya milstolpar som uppkommit innan en ny 

uppdatering av systemet kunnat sättas i bruk.   Detta betyder att vår tänkta utvidgade 

modell stämmer bra överens med det arbetssätt som internetbankens utvecklare har 

arbetat.    

Många av dessa tekniska milstolpar grundar sig dock även i icke-funktionella krav som 

uppkommit:   

“Det har ju skapat krav från användarna för högre användbarhet vilket 

leder till att användarsidorna har utvecklats och även utvecklingen av 

browsers har gjort att vi måste ändrat vår internetbank.” 
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Användbarhet går tydligt in i en definition av icke-funktionella krav från Chung & do 

Prado Leite (2009) lista “Beteendemässiga egenskaper som de angivna funktionerna 

måste ha, till exempelprestanda och användbarhet." Detta krav kan även passa även in i 

den egna definitionen av Chung & do Prado Leite där de skriver att Icke-funktionella krav 

är ett attribut eller en begränsning på ett system. 

SOCIALA SYSTEMET 

Werr, Stjernberg och Docherty, (1995) nämner två nivåer vid införande av den nya teknik 
där första nivån är den avgränsade arbetsprocessen och den andra nivån handlar om de 
sociala effekterna på verksamheten.  På SEB har den första nivån bestått av förändring av 
arbetsprocessen genom att låta kunden utföra sina bankärenden utan någon mellanhand.  
Enligt Werr et al. (1995) är de dock på den andra nivån, det sociala systemet där störst 
potential finns.   De vi tydligt kan se hos SEB är att internetbanken haft en betydande 
effekt på det sociala systemets förändring, dock inte på individnivå utan på en 
organisatorisk nivå.  Införandet av internetbanken ändrade SEB:s intressefokus till att 
öppna ytterligare kanaler för kunder som mobila applikationer och även utvidga 
internetbankens tjänster. 

Innan implementationen låg stor vikt på bankkontor och telefonbanken som kanal från 
kund in mot banksystemet, efter implementationen blev de stor fokus på utvidga 
avdelningarna som jobbade med utveckling av systemen.  Som Werr et al. (1995) så har 
tekniken en begränsad positiv förändring men detta kan sedan leda till andra 
förändringar inom organisationen. 

Leavitts (1964) fyra integrerande variabler, struktur, uppgift, teknik och människor 
kräver att förändringar ändrar i någon eller några av dessa variabler.   Leavitt (1964) tar 
upp två olika ansatser, den strukturorienterad där förändringen sker i ramarna för det 
mänskliga handlandet och den mäniskoorienterade där aktören förändras.  Eftersom 
internetbanken helt byter ut de aktörer som utför uppgifter i systemet så faller denna in 
under en strukturorienterad ansats.  Istället för en tjänsteman kan kunden själv utföra 
sina tjänster och på så sätt förändra hur kommunikationen sker mellan kund och bank.   
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SYSTEMFÖRVALTNING 

Bergvalls (1995) är-, och bördefinitioner av systemförvaltningen kan båda identifieras i 
SEB:s arbete kring sin internetbank.  Är-definitionen (”Handlar om att kontinuerligt styra 
och ändra informationssystemet till att göra det den är menad för.”) kan ses i samband 
med det arbete som ingår i den ständiga uppdatering av internetbanken som SEB angett 
krävs för att uppnå konkurrenskraft på marknaden.  Detta gäller för samtliga dela som 
ingår i delen om icke-funktionella krav (säkerhet, tillgänglighet och antalet samtidiga 
användare).  Bör-definitionen (”Förändring av verksamheten är kontinuerlig och sker 
med särskilt avseende för informationssystemet.”) kan här identifieras i att de krav som 
tillkommit, liksom de arbetsuppgifter och rutiner som medföljt är direkta reaktioner på 
internetbankens uppkomst. 

I Nordström & Welanders (2007) fyra aktiviteter kring systemförvaltning 
(förvaltningsstyrning, användarstöd, ändringshantering och drift & underhåll) kan vi 
hitta samband som stämmer överens med SEB:s införande och drift av sin internetbank. 

 Förvaltningsstyrning: En viktig del av förvaltningsstyrningen handlar om 

omvärldskontakter.  Denna punkt uppfyller SEB då de nämner att de ofta samarbetar 

med andra banker för att ta fram olika säkerhetslösningar som implementeras i 

internetbanken.  De möten som sker med användarna i detta fall är de som 

supportpersonalen genomför med kunder på distans.  Detta är en stor förändring hos 

bankernas verksamhet då just denna del i verksamheten fått oerhört mycket större 

betydelse.   

 Användarstöd: Denna del handlar om att hjälpa slutanvändarna av systemet genom ett 

antal olika processer.  Hos SEB uppfylls detta genom att kontinuerligt utbilda 

supportpersonal till att hela tiden ha rätt och uppdaterad information kring 

internetbanken.  Kunderna kräver handledning i realtid som supportpersonalen måste 

tillgodose.  Därför utbildas dessa för att kunna hjälpa slutanvändarna (kunderna) på rätt 

sätt. 

 Ändringshantering: Innehåller ändringar som behöver göras, både schemalagda och 

sådana av det mer akuta slaget.  I SEB:s fall finns kopplingar till denna punkt om man ser 

till säkerhetsaspekten och utmaningarna med tillgängligheten.  Säkerhetsbiten då det 

finns nya roller som sköter uppgifter som tillkommit på grund av i-bank, ny kunskap som 

tidigare inte fanns på banken.  I tillgänglighet har SEB uttryckt att stora utmaningar 

uppkommit då det gäller att leverera information i realtid till sina kunder.  Detta 

problem har lösts med hjälp av mellanlagring av data som presenteras. 

 Drift och underhåll: Beskrivs som det dagliga arbetet som ingår i förvaltningsarbetet av 

ett system.  Här kan vi se rutiner som innefattar antalet samtidiga användare av 

internetbanken där rapporter med jämna mellanrum skapas över användandet.  Det sker 

ett kontinuerligt arbete som ser till att banken inte ska hamna i en situation där de inte 

skulle klara av att hantera belastningen.   Även loggning över användarnas interaktioner 

med internetbanken är en stor del av det månatliga arbetet med driften och underhållet 

av systemet. 
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VERKSAMHETER OCH IT 

Det tredje argumentet som Lundeberg et al. presenterar angående IT och komplexiteten i 
att implementera denna i verksamheter handlar om att teknologin som implementerats 
blir en integrerad av verksamheten. SEB beskriver internetbankens betydelse för 
verksamheten på följande sätt:  

”Vår internetbank och mobila bank är mycket viktigt för vårt service 
erbjudande idag och är ett krav om vi ska kunna vara bank. Vi har med 
denna teknik kunna leverera produkter och rådgivning till andra kunder 
än vad vi gjorde förr och även på 24 timmar om dygnet dvs när kunder 
vill” 

Väldigt mycket kring bankers verksamheter idag kretsar alltså kring internetbanken och 
den funktionalitet den kan erbjuda kunden. Den har alltså inte bara blivit en integrerad 
del av verksamheten utan snarare tagit över och blivit den mest använda kanalen, som 
tidigare var bankkontoren. Detta har bevisligen lett till att fokus på banker ändrats sedan 
uppkomsten av internetbanker och på så vis även ändrat de anställdas (på avdelningar 
som hanterar underhåll och utveckling av internetbanken) uppgifter. 
 
I det fjärde argumentet som presenteras av Lundeberg et al. förklaras att det inte alltid är 
själv tekniken som leder till konkurrenskraftiga fördelar utan istället hur de 
organisatoriska förmågorna hanteras kring själva tekniken. I SEB:s fall stämmer inte 
argumentet till fullo då internetbanken är en väldigt betydande del av bankernas 
verksamhet idag (se citatet från SEB i föregående stycke). I internetbankens fall är det 
ofta just teknologin i sig som resulterar i att banker får ut resultat och 
konkurrenskraftiga fördelar. Med detta sagt är det såklart även viktigt att nämna att det 
organisatoriska lärandet också är en del i spelet över hur internetbanken utvecklats. Det 
har drivit på utvecklingen. Men det är primärt vilken teknologi som finns tillgänglig som 
haft en betydande faktor i hur internetbank utvecklats och tillbringat fördelar till 
verksamheten. 
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RUTINFÖRÄNDRINGAR 

De ovanstående rubrikerna har haft stor inflytande i de rutinförändringar som skett på 

SEB.   Dessa har behandlat förändringen som SEB gått igenom i och med införandet och 

driften av internetbanken. 

De största rutinförändringarna som vi kunde identifiera var: 

● Support - ändrats då kunder söker rätt på information själva.   Ny typ av support 

uppkommit som gäller internetbanken och problem som användare har med denna. 

● Nya loggar för support har tillkommit 

● På grund av säkerhetsrisker samarbetar nu banker med varandra för att förhindra att 

något oväntat händer 

● Framtagning av rapport över föregående månads användning av internetbanken 

● Bevakning av användare 

Dessa faller samtliga under Feldman och Rafaeli definition av vad en rutin är. 

Den utveckling som rör de icke-funktionella kraven för supporten går att jämföras mot 

Pentland och Feldman (2008) punkter med riktmärken gällande implementeringen av 

förändringar.   Det går tydligt se att dessa fem steg har utförts på supportavdelningen 

men mer iterativt än modellen beskriver eftersom krav har ändrats och tillkommit under 

tiden.    

Denna utveckling sker konstant då nya krav inom de olika områdena (säkerhet, 

tillgänglighet och antalet samtidiga användare) hela tiden tillkommer i takt med att 

internetbanken behöver utvecklas i syfte att hålla konkurrenskraft gentemot andra 

banker.    

Man kan även se likheter i Pentland och Feldmans punkter och det faktum att de 

anställda själva fick bli användare av internetbanken innan den skulle implementeras.   

Detta i syfte att dessa skulle få den kunskap och de verktyg som behövdes för att arbeta 

med internetbanken, till exempel ge support till kunder. 
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DISKUSSION & SLUTSATSER 

“Rapportens avslutande del.   Här ges en tillbakablick på det som utförts under arbetets 

gång.   Vi kommer ge synpunkter och reflektioner på det som gjorts och det som vi kommit 

fram till i resultatet.   Detta kapitel avslutas med att ge förslag på fortsatt arbete inom det 

område rapporten tillhör.” 

DISKUSSION 

De resultat som kommit fram under arbetets gång är sådana som till stor del var 

förväntade av oss innan vi började samla in data från vår empiri.   Exempelvis det faktum 

att färre bankkontor och färre bankkontorsanställda finns idag gentemot innan 

implementation av internetbanken.    

Det fanns dock vissa delar i svaren vi fick som vi inte förväntade oss när arbetet var 

igång.   Dessa oförväntade svar fick oss delvis att ändra att smått ändra vårt primärfokus 

i uppsatsen.   Det som vi fick reda på var att det endast var en begränsad del av bankens 

anställda som använde sig utav internetbanken då de utför sina arbetsuppgifter.   Dessa 

anställda var de som tillhör IT- och supportavdelningarna av banken.   Vi trodde som 

sagt att fler inom banken använde internetbanken internt.    

Till en början var tanken att vi skulle samla in data från två olika banker i Sverige.   Vi fick 

dock problem med insamlandet från den andra banken.   Av denna anledning valde vi att 

fokusera enbart på SEB som studieobjekt i undersökningen.Vissa siffror vi fick tillbaka 

från banken (siffror av det procentuella slaget) var av ganska märklig natur, exempelvis 

att andelar överstiger 100%, och har fått tolkas och logiskt justerats av oss författare i 

efterhand.   Även de siffrorna att endast mobila lösningar och internetbanken är de sätt 

som används vid överföringar av pengar är vi även kritiska mot (Figur 7).   Vi valde dock 

att se dessa som ett ungefärligt värden istället för exakta siffror.    

Vi valde i vår undersökning att skicka frågeformulär och utföra intervjuer på endast en 
bank, närmare bestämt genomföra en fallstudie hos denna bank.  Av den anledningen 
anser vi inte att de slutsatser som skrivits i rapportet kan anses vara allmänt gällande.  
Däremot har vi i studien uppnått det som vi ursprungligen ville, nämligen att få en 
djupgående bild av de förändringar som internetbankens uppkomst gett upphov till.  Vi 
tror att det hade blivit svårt att uppnå med ett annat tillvägagångssätt än en fallstudie på 
en väl utvald bank, av anledningen att tidsbristen skulle bli en faktor.  Om vi istället 
skulle utföra en enkätstudie så hade vi troligt fått in svar från ett större antal banker, 
men däremot gått miste om det djup vi hade för avsikt att uppnå då enkätstudier 
används för att få fram kvantifierbara resultat. 

Den djupgående bild som eftersträvats, har uppnåtts genom att vi noggrant, tillsammans 

med vår kontaktperson på banken, valde ut vilka personer vi skulle intervjua på den 

valda verksamheten.  Vi var väldigt lyckosamma i att de personer vi ville ha med på 

intervjuerna kunde ställa upp på dessa. 
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SLUTSATSER 

Rapportens syfte var följande: 

Uppsatsen syfte är att identifiera hur en banks interna arbete har förändrats sedan 
internetbankens införande. 

Forskningsfrågan löd: 

”På vilket sätt har implementationen och utvecklingen av internetbanker förändrat 

arbetsuppgifterna för de anställda som arbetar med underhåll och utveckling?” 

Vår uppsats har lyckats få en övergripande bild över de förändringar som skett på de 

olika delarna av banken.   Arbetet på bankkontoren har förändrats drastiskt på grund av 

de tjänster som tidigare endast kunnat nås via bankkontoren nu enkelt nås hemifrån.   

Supporten har anpassats för att kunna uppnå de krav som ställs från kunderna.   Den 

största förändringen skedde dock på IT-avdelningen eftersom det ständigt tillkommer 

krav på underhåll och internetbanken i sig från olika aktörer som personalen på 

avdelningen måste uppnå.    

Internetbanken visade sig inte utgöra någon typ av rutinstöd för verksamheten eftersom 

den inte används internt av någon avdelning.  Det vi menar med detta är att rutinerna för 

vissa tjänster i banksystemet har ändrats på grund av internetbanken men inte på det 

sättet som ett informationssystem brukar påverka verksamheten.  Ett ”vanligt” 

informationssystem påverkar i många fall arbetsrutiner till att begränsa hur en viss 

person ska utföra sin uppgift.  Internetbanken har istället gjort det möjligt att förkorta 

arbetsprocessen för att utföra uppgifter genom att minska mellanhänder.   

Detta har därför gjort att de största förändringarna ligger på dagliga driften och 

utvecklingen för att kunna få dessa förändrade arbetsprocesser fungera på ett önskvärt 

sätt.  Internetbanken har även förändrat verksamheten på en högre nivå där bankens 

fokus har ändrats och mer resurser har lagts till utveckling av nya kanaler för kunder 

eftersom bank via webbläsaren blev en sådan succé.    

Detta skiljer sig tydligt från ”vanliga” informationssystem där rutiner och 

arbetsprocesser ofta måste förändras internt för att aktörerna ska lära sig utnyttja de 

fördelar med de tekniska resurserna som ges.  En generalisering går att se genom att 

jämföra internetbanken med t ex en butik som öppnar en web-butik.  Även här bör den 

största förändringen ligga på systemförvaltningen eftersom detta scenario också 

minskar mellanhänder och manuell hantering av beställningar.     
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FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 

Förslag som kan ges på fortsatt arbete inom området är att undersökningen kan 

appliceras på fler banker för att finna om några gemensamma nämnare finns bland 

banker och deras anpassning till teknologiförändringar inom organisationen.   Även fler 

undersökningar kring andra IT-lösningar som implementerats och dessa påverkat 

verksamheten inom andra typer av organisationer skulle vara intressant att se.   Vår 

undersökning täckte bankernas verksamhet ganska övergripande och nämner inga 

tekniska detaljer.   Eftersom vi sedan upptäckte att de största förändringarna faktiskt var 

kring just IT-avdelningar och deras lösningar anser vi att det skulle vara intressant att 

utföra en studie där mer tekniska detaljer undersöks.    

 

 

 



47 
 

REFERENSLISTA 

TRYCKTA KÄLLOR 

Aladwani, A.  M.  (2001).  Online Banking: a Field Study of Drivers, Development 

Challenges, and Expectations.  International Journal of Information Management, Volume 

21, Issue 3, June 2001, sid 213-225. 

Andersen, A.    (1999).    Global Lessons in Activity-Based Management.    New York: Wiley 

Avgeriou, P.    Grundy, J.    Hall, J.    G.    Lago, P.    Mistrik, I.    (2011).    Relating Software 

Requirements and Architectures.     Springer- Verlag Berlin Heidelberg. 

Bergvall M.  (1995).  Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala 

begrepp, aktiviteter och ansvarsroller, Humaniora och Samhällsvetenskap FHS-rapport 

9/95, licentiatavhandling, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings universitet. 

Chung, L.    & do Prado Leite, J.C.S.    (2009).    On Non-Functional Requirements in 

Software 

Engineering.    Conceptual Modeling: Foundations and Applications, Springer-Verlag 

Berlin, Heidelberg. 

Costello, N.    (2000).    Stability and Change in High-Tech Enterprises: Organisational 

practises and routines.    Routledge.    11 Fetter Lane, London 

Croning, M.    (1998).    Banking and finance on the internet.    John Wiley & sons: Canada 

1998. 

Fischman, R.    G.    & Moses, S.    A.    (1998).    An Incremental Process for Software 

Implementation.    Sloan Management Review Vol.    40, No.    2, 1999 pg.    39-52.    

Feldman, M.S.    & Rafaeli, A.    (2002).    Organizational Routines as Sources of Connections 

and Understanings.    Journal of Management Studies 39:3 

Glinz, M.    (2007).    On Non-Functional Requirements.    In: 15th IEEE International 

Requirements 

Engineering Conference (RE 2007), pp.    21–26 

Johansson, L.    (2006).    Banker och Internet: särskilt om kundaktiverade 

betalningsfunktioner.    Diss.    Lund : Lunds universitet. 

  



48 
 

Larke, M.    Poh, K.    (1994).    Requirements  Engineering in the Year 2001:  On (Virtually) 

Managing a Changing Reality.    Workshop on  System Requirements: Analysis, 

Management, and Exploitation, SchloB Dagstuhl, Germany. 

Larman, C.    (2005).    Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented 

Analysis and Design and Iterative Developement.     Westford, Massachusetts, USA: 

Prentice Hall, PTR. 

Leavitt H.  J.  (1964).  Applied organizations change in industry: Structural, technical and 

human approached – i Shelly II (red) New Perspectives in Organization Research, NY, 

John Wiley. 

Li, F.    (2007).     What is e-business?: How the Internet transforms organizations.    UK: 

Blackwell publishing ltd. 

Lundeberg, M.    Mårtensson, P.    & Mähring, M.    (2006).    IT & Business Performance: A 

Dynamic Relationship.    Studentlitteratur.Stockholm School of Economics, EFI, The 

Economic Research Institute.        

Nelson, R.  R.    & Winter, S.  G.    (1982).    An Evolutionary Theory of Economic Change.    

Cambridge, Mass.    The Belknap Press of Harvard University. 

Nordström, M & Welander, T.  (2007).  Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning –en bok 

om (system-)förvaltning.  Narayana Press. 

Pentland, B.  T.    & Feldman, M.  S.    (2008).    Designing routines: On the folly of designing 

artifacts, while hoping for patterns of action.    Department of Accounting and 

Information, Eli Broad College of Business, Michigan State University.    E.    Lansing, MI 

48824-1122 

Pikkarainen, T.    Pikkarainen, K.    Karjaluoto, H.    & Pahnila, S.    (2004).    Consumer 

acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model.    Internet 

Research, Vol.    14 Iss: 3 

Royce, Dr.  W.  W.    (1970).    Managing the development of large software systems.    

Proceedings.    The Institute of  Electrical and Electronics Engineers IEEE Wescon  pg.    1-

9. 

SCN Education BV (2001).    Electronic banking: the ultimate guide to business and 

technology of online banking.    Braunschweig: Vieweg. 

Solow, R.    (1987) We’d better watch out.    New York Times Book Review.    July 12 1987, 

page 36 

Werr A.  Stjernberg T.  & Docherty P.  (1995) Att förändra strukturer - en översikt och 

jämförelse 

  



49 
 

ELEKTRONISKA KÄLLOR 

Hosein, N.    Z.    (2009).    Internet Banking: An Empirical Study Of Adoption Rates Among 

Midwest Community Banks Journal of Business and Economical Research.    Shantou 

University, Shantou, China.    Hämtad 2012-03-23, från 

http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403 

  

Mittal, S.  S.  R.    et al (2001).    Report on Internet Banking.    Hämtad 2012-02-23, från 

http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243 

 

 

 

http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://journals.cluteonline.com/index.php/JBER/article/view/2355/2403
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243
http://www.rbi.org.in/SCRIPTs/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=243


50 
 

BILAGOR  

  2012 

Frågeformulär till S.E.B 
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Hur många anställda har ni idag inom er bankverksamhet i Sverige? 

 

 

Om statistik finns: Hur många var det då er internetbank lanserades? 

 

 

Hur har antalet anställda som arbetar med IT-stöd för bankverksamheten påverkats av 

lanseringen av er internetbank? 

☐ Minskat kraftigt 

☐ Minskat 

☐ Oförändrat 

☐ Ökat 

☐ Ökat kraftig 

 

Har antalet avdelningar på er bank ändrats sedan implementationen av internetbanker? 

 

 

Hur har öppettiderna för bankkontoren ändrats sedan lanseringen av internetbanker? 

 

 

Arbetade du på banken när internetbanken lanserades?  

☐ Ja 

☐ Nej 

 

Om ja; Arbetade du på samma avdelning då som nu? 
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Har internetbanken förändrat Dina arbetsuppgifter? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

 

Om ja; Hur då? 

 

 

När internetbankerna infördes, var detta endast en förändring utifrån kundernas 

perspektiv eller ändrades då även systemen för banktjänstemännen för att integreras i 

internetbankernas system? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

Om Ja; 

Hur skolades Du in i användningen av de nya systemen? Hur lång tid tog denna process? 

 

 

Har Ni använt er internetbank i syfte att marknadsföra nya tjänster som erbjuds hos 

banken? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

Om Ja; 

Vilken respons fick detta? 

 

 

Hur många besök har ni idag i genomsnitt per dag på era bankkontor? 
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Hur många besök hade ni i genomsnitt per dag på era bankkontor innan internetbankens 

lansering? 

 

 

Hur många ärenden hanterar ni idag i genomsnitt per dag över er telefonbank? 

 

 

Hur många ärenden hanterade ni i genomsnitt per dag på er telefonbank innan 

internetbankens lansering? 

 

 

Hur många bankkunder har ni idag? 

 

 

Hur många av dessa är användare av internetbanken? 

 

 

Hur många av dessa använder huvudsakligen internetbanken för att uträtta sina 

bankärenden? 

 

 

Hur många bankkunder hade ni innan lanseringen av internetbanken? 

 

 

Hur många bankkontor har ni i Sverige idag? 
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Hur många bankkontor fanns innan internetbanken lanserades? 

 

 

Om antalet minskat; Ser ni en direkt koppling mellan antalet minskade bankkontor och 

kunders användning av er internetbank? 

 

 

 

Hur många anställda har ni som jobbar på bankkontoren? 

 

 

Hur många var det då internetbanken lanserades? 

 

 

Om antalet minskat; Ser ni en direkt koppling mellan antalet minskade bankkontor 

kunders användning av er internetbank? 

 

 

Hur har hanteringen av kontanter påverkats av internetbanker? 

 

 

Åren innan internetbankerna, vilka var det vanligaste sätten att betala räkningar på?  

 

 

Hur såg fördelningen ut mellan de olika sätten? 
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Vilka är idag det vanligaste sätten? 

 

 

Hur ser fördelningen ut mellan de olika sätten? 

 

 

 

 

Hur har denna eventuella förändring påverkat de anställdas arbetsuppgifter? 

 

 

Året innan internetbankerna, vilka var de vanligaste sätten att överföra pengar på? 

 

 

Hur såg fördelningen ut mellan de olika sätten? 

 

 

Vilka är idag de vanligaste sätten? 

  

 

Hur ser fördelningen ut mellan de olika sätten? 

 

 

Hur har denna eventuella förändring påverkat de anställdas arbetsuppgifter? 
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Har mängden pengar som flödar igenom er bank påverkats av er internetbanks 

införande?  

☐ Ja 

☐ Nej 

  

Om Ja; Hur då? 

 

 

 

 

Har kundernas möjlighet att utföra bankäranden som ansöka om lån, placera i 

fonder/aktier och överföringar av pengar påverkat de arbetsrutiner som 

banktjänstemännen hade innan dessa möjligheter fanns? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

 

Om ja, på vilket sätt har detta påverkat rutinerna, har vissa arbetsmoment minskat, har 

andra tillkommit? 

 

 

Vilken andel av den svenska privatkundmarkaden hade ni innan er internetbank 

lanserades? 

 

  

Vilken andel har ni nu? 
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Hur tror ni att marknadsandelen skulle påverkats ifall ni skulle lanserat er internetbank 

1, 2 eller 3 år senare? 

 

 

Beskriv vikten av er internetbank för er bankverksamhet.  Har internetbanken gett er 

några verksamhetsmässiga möjligheter? Vilka? 

 

 

Beskriv positiva och eventuella negativa aspekter som du ser att er internetbank 

medfört. 

 

 

 

Beskriv de utmaningar ni haft med er internetbank. 

 

 

Får vi använda er banks riktiga namn kopplat till dina svar i vår uppsats? 

☐ Ja 

☐ Nej 
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INTERVJUFRÅGOR  

 

Inledande 
När öppnades internetbanken på seb? 

Det var december 1996, andra december om jag inte minns fel.  Jag tror att SEB faktiskt var 
den andra internetbanken i Sverige.   

Vilken funktionalitet fanns i internetbanken när den först lanserades? 
 
Hur har internetbanken utvecklats till vad den är idag, funktionalitetsmässigt?  

 
Vilka avdelningar använder sig av internetbanken vid utförandet av sina arbetsuppgifter? Vad 
används den till? 

 

Rutiner, arbetsuppgifter mm. 
Hur har rutiner (hur arbetsuppgifter genomförs) förändrats sedan implementeringen av 
internetbanken? (hanterandet av Digipass, noggrannare loggning(spårbarhet av vem som utförde 
vad), jour för IT-infrastruktur, jour för applikationsförvaltning) 

Vi: Ni hade väl säkert loggar i grundsystemen men hade det tillkommit även på webservern? 

Person1: Ja, vi har loggar även där så att vi kan se exakt vad personerna gör och var felen 
uppkommer.  Till exempel så ringer man supporten för att en betalning har blivit fel, då 
måste vi kunna se om de är fel på själva internetbanken eller om de är längre ner i 
infrastrukturen.  Vi har lagt till en webbapplikation för oss så vi kan gå in och kolla exakt 
vad en specifik kund har gjort.  De är då kundsupporten som använder denna tjänst mest 
för att kunna svara på frågor när folk ringer in.   
 

Föll vissa arbetsuppgifter bort när internetbankerna lanserades, för de andra avdelningarna inom 
IT? 
 
Hur förberedde ni er inför dessa förändringar (kolla andra banker, andra företag som gjort liknande 
implementationer av IT etc etc)? 

Vi: Ni trodde alltså att de skulle vara runt 10 000 användare, skapade de några problem utifrån att 
servrarna inte för förberedda för detta?  

 
Vilka, om några, bitar av de förändringarna i rutiner kunde inte förutses utan blev tvungna att i 
efterhand diskuteras och anpassas till? 
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Icke funktionella krav 

Vilka icke-funktionella krav under kategorin säkerhet (inloggning från kundens håll) har tillkommit 
sen lanseringen av internetbanker? Vilka arbetsuppgifter har påverkats av uppkomsten av dessa 
krav? Hur har dessa arbetsuppgifter påverkats? 

Vi: Men i tidigt skede var de väl rätt många dataintresserade som använde sig av internetbanken, då 
måste de väl varit färre problem än när vanliga svenssons började använda banken? 

Vi: Hur förändrade ni loggarna för att kunna hjälpa supporten hitta felen? 

Vi: Hur analyserar ni då dessa loggar?  

Har det tillkommit nya system för inloggning, loggning eller annat? 

Vilka ickefunktionella krav under kategorin tillgänglighet (att banken är öppen dygnet runt) har 
tillkommit sen lanseringen av internetbanker? Vilka arbetsuppgifter har påverkats av uppkomsten 
av dessa krav? Hur har dessa arbetsuppgifter påverkats? 

Internetbanken har möjliggjort att ni kan erbjuda support till era kunder 24 timmar om dygnet, på 
vilket sätt är detta system uppbyggt? Räknas informationen som finns på hemsidan till support, 
//hur ofta finns människor tillgängliga att fråga? Hur var det förut? 

I vårat frågeformulär svarade Björn och Gunilla att en av utmaningarna med internetbanken är att 
leverera information i realtid till kunder, på vilket sätt hanterar ni denna utmaning? 

Vilken data brukar ni mellanlagra?  

Vilka ickefunktionella krav under kategorin antalet samtidiga användare har tillkommit sen 
lanseringen av internetbanker? Vilka arbetsuppgifter har påverkats av uppkomsten av dessa krav? 
Hur har dessa arbetsuppgifter påverkats? 

Vad händer när det blir för många användare? 

Finns det några andra ickefunktionella krav som tillkommit sen lansering av internetbanker? Vilka 
arbetsuppgifter har påverkats av uppkomsten av dessa krav? Hur har dessa arbetsuppgifter 
påverkats? 

 

Övrigt 

“Ref till frågeformulär” IT-anställda ökat: Har nya IT-avdelningar eller förvaltningsområden 
tillkommit? Vilka? Hur har IT-verksamheten ändrat sin inriktning i och med införandet av ibank? 

På vilket sätt har internetbanken minskat backoffice-arbete? 

 

 


