
Spridning	  av	  strategiskt	  perifera	  innovationer	  –	  en	  studie	  av	  övervakningsteknologi	  inom	  
banker	  

 1 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

Spridning av strategiskt perifera 

innovationer 

- 

En studie av övervakningsteknologi inom banker 
 

 

 

 

 

 

Författare:         Handledare: 

Karel Babor          Thomas Kalling 

Björn Callenfors 

Rasmus Peterson 



Spridning	  av	  strategiskt	  perifera	  innovationer	  –	  en	  studie	  av	  övervakningsteknologi	  inom	  
banker	  

 2 

Förord 
 
Detta examensarbete är författarnas avslutande del av studier på Lunds Universitets 

Ekonomihögskola. Arbetet har varigt lärorikt såväl som inspirerande. Denna studie hade varit 

omöjlig att genomföra utan den hjälp vi erhållit och författarna vill därför framföra ett stort tack 

till de som har hjälpt till att få denna studie genomförd. 

 

Vi vill tacka vår handledare Thomas Kalling, som med sitt stora kunnande och sköna inställning 

har hjälpt och väglett oss under genomförandet av denna studie. Vi vill även tacka Marcus 

Lahtinen för att ha bidragit med sin tid och expertis. 

 

Vi vill även framföra tack till leverantören AXIS för sina bidrag av råd och stora intresse till 

denna studie.  

 

Till samtliga respondenter som ingår i studien vill vi även framföra ett tack. Ni har varit 

lättillgängliga, oerhört hjälpsamma och underlättat för oss att få denna studie genomförd. 

Författarna vill tacka för ett delat intresse, tid och kunnande, utan er insats hade denna studie inte 

varit möjlig att genomföra. 

 
 
Lund, 31 maj 2010 
 
 
 
 
Karel Babor    Björn Callenfors   Rasmus Peterson 
 

 

 

 

 

 



Spridning	  av	  strategiskt	  perifera	  innovationer	  –	  en	  studie	  av	  övervakningsteknologi	  inom	  
banker	  

 3 

 

 



Spridning	  av	  strategiskt	  perifera	  innovationer	  –	  en	  studie	  av	  övervakningsteknologi	  inom	  
banker	  

 4 

Sammanfattning 

 

Examensarbetets titel:  Spridning av strategisk perifera innovationer – en studie av 
övervakningsteknologi i banker 

 
Seminariedatum:   4 juni, 2010 
 
Kurs:     FEKP01, Examensarbete Magisternivå, 15 poäng 
 
Författare:    Karel Babor, Björn Callenfors, Rasmus Peterson 
 
Handledare:    Thomas Kalling 
 
Nyckelord:  Spridning av innovationer, banker, övervakningsteknologi, 

beslutsfattande, nätverkskameror 
 
Syfte:  Vi ämnar i denna studie försöka skapa förståelse för vilka 

hämmande och främjande faktorer som påverkar spridningen av 
ny teknologi i ett icke konkurrensmässigt sammanhang. 

 
Metod:  Kvalitativ fallstudie på banker i Sverige med ett främst 

induktivt tillvägagångssätt. Empiriskanalys framställd av 
observationer ifrån djupgående intervjuer med nyckelpersoner 
inom området.  

 
Teoretiskt perspektiv:  Stigberoende, Förnyelse eller Specialisering i organisatoriskt 

lärande, Absorptionsförmåga, Spridning av innovationer, 
Adoptionskategorisering, Dominant logik 

 
Empiri:  Studien grundar det empiriska resultatet på djupgående 

intervjuer med elva individer, vilka alla på ett eller annat sätt är 
verksamma inom kunskapsfältet för denna typ av teknologi. 
Fyra säkerhetschefer, två systemintegratörer, en IT-chef, två 
leverantörer och två utomstående experter. 

 
Slutsats:  Spridningen av ny teknologi hämmas av strategiska 

konkurrensincitament, tekniskt och investeringsmässigt arv, 
stigberoende, externa barriärer samt begränsade 
försöksmöjligheter. Kunskapsgapet i värdekedjan får 
implikationer för spridningen på grund av att en aktör innehar 
informationsmakten.   
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Abstract 
 

Title:  Diffusion of strategically peripheral innovations – A study on 
surveillance technology in banks 

 
Seminar date:   4 of June, 2010 
 
Course:  FEKP01, Business Administration, master level, 15 University 

Credits Points (UPC) 
 
Authors:    Karel Babor, Björn Callenfors, Rasmus Peterson 
 
Advisors:    Thomas Kalling 
 
Key Words:  Diffusion of innovations, Banks, Surveillance technology, 

Decision making, Network cameras 
 
Purpose:  We intend in this study to create an understanding for the 

inhibiting and promoting forces affecting the diffusion of new 
technology in a non competitive context.  

 
Methodology:  Qualitative case study of banks in Sweden with a predominantly 

inductive approach. Empirical Analysis of the observations 
made from in-depth interviews with key people involved in the 
field of knowledge. 

 
Theoretical perspectives:  Path dependency, Exploration and exploitation in organizational 

learning, absorptive capacity, diffusion of innovations, 
Technology adoption life cycle, Dominant logic 

 
Empirical Foundation:  The study is based on the empirical results of in-depth 

interviews with eleven individuals, all in one way or another 
involved in the field of knowledge for this type of technology. 
Four security officers, two systems integrators, an IT manager, 
two contractors and two outside experts. 

 
Conclusion:  The diffusion of new technology is hampered by the lack of 

strategic competitive incentives, technological and capital 
investment inheritance, path dependency, external barriers and 
limited experimental possibilities. The identified knowledge gap 
in the value chain holds implications for the diffusion of 
technology; on the ground that one actor holds power over 
information. 
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KAPITEL 1 

 

Inledning 

Följande kapitel presenterar en kort bakgrund och en problemdiskussion som leder vidare till studiens 

forskningsfråga och syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar, förväntat kunskapsbidrag, målgrupp samt 

begreppsredogörelse.  

 

1.1	  Bakgrund	  
	  

Under de två senaste årtiondena har ICT, informations- och kommunikationsteknologi, 

utvecklats till att bli en naturlig del av vardagen hos både konsumenter och företag inom den 

moderna ekonomin. Digitala innovationer inom Internet, telekommunikation och mobila 

teknologier har skapat nya strategiska förhållanden i businessvärlden, och har idag ett djupt 

inflytande på dagens ekonomisk klimat (Karakas 2007). Klassiska uppdelningar av IT-

verksamheter och andra avdelningar löses upp och branscher går ihop. Branscher där gränser 

tidigare varit klart definierbara börjar nu bli en självklar integrerad del i varje modernt 

företag. Tidigare branschtypiska beteenden förändras och nya arbetssätt, anpassade till 

moderna produkter, växer fram (Weaver 2007).  

 

Säkerhets- och övervakningsbranschen är inget undantag. En prioriterad marknad för säkerhet 

och övervakning är bankkontorssegmentet (Niscayah URL 1). Banken har traditionellt sett 

varit ett område där fysisk säkerhet varit av största vikt. Uppdraget som säkerhetsvakt av våra 

monetära medel har ställt höga säkerhetskrav på bankindustrin. Videoövervakning har 

erbjudit bankerna en helt ny möjlighet att förebygga och lösa brott. I Sverige tog 

videoövervakningen inom bankvärlden på allvar fart efter det ökända Norrmalmstorgsdramat 

1973 (Söderholm 2008). 

 

Kameraövervakningen ökar idag inom allt från stora industrier till privata hem och som 

exempel har Storbritannien, enligt den engelska tidningen Daily Mail, en övervakningskamera 

per var fjortonde invånare (Daily Mail URL 2). Utvecklingen av den fysiska säkerheten och 
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kameraövervakningsteknologi är därför en aktuell bransch när det kommer till IT-utveckling 

och övergången från det digitala till analoga.   

 
 

1.2	  Problemdiskussion	  
 
För att ge läsaren en tydlig framställning, har vi valt att disponera problemdiskussionen 

genom att först argumentera för det empiriska problemet, följt av en redogörelse för den 

teoretiska problematiseringen byggt på avsaknaden av tidigare uttömmande forskning. 

Avslutningsvis sammanställs problemområdet.  

1.2.1	  Empiriskt	  Problem	  
 
Idag har digitaliserade innovationer ersatt analoga motsvarigheter på många områden. 

Digitaliseringen har inneburit att tidigare produkter kan används på nya sätt, eller att digitala 

tekniker helt ersatt de tidigare analoga. Ett exempel är de digitala stillbildskamerorna.  De 

digitala stillbildskameror visade sig vara en disruptiv teknik som helt kom att slå ut den 

tidigare analoga (Christensen 2001). Den nya tekniken hade så många användarfördelar 

gentemot den analoga, att den redan på några år tvingade fram ett väldigt skifte från analogt 

till digitalt. 

 

Inom övervakningsindustrin har analoga kameror länge varit det enda alternativet i 

videoövervakningssystem. Idag finns även digitala övervakningskameror vilket, för att följa 

det övriga mönstret, borde innebära en utfasning av de existerande analoga kamerorna. Den 

digitala utvecklingen har dock inte skett i med samma övertygelse inom 

övervakningsbranschen som inom många andra branscher. Ett område där detta är särskilt 

påtagligt är övervakningssäkerheten inom banker (Gren, Axis).  

 

En minimum förutsättning för att bankerna ska anamma den nya tekniken är att någon tar 

första steget och börjar använda den, vilket i sig kan sätta igång en snöbollseffekt där fler 

användare leder till att formatet framstår som allt mer attraktivt som val för beslutstagare 

(Arthur 1994). För att banker ska våga ta steget att förnya sin övervakningsteknologi krävs det 

att någon inleder genom att prova på den nyare teknologin. Denna första användare måste ta 
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ett beslut angående anammandet av ny teknologi samt vilka risker som är förknippat med 

detta. Fram till idag finns det en avsaknad av föregångare när det kommer till mottagningen 

av den nya teknologin inom den svenska bankmarknaden (Hägg, Niscayah). 

Varför har det då inte blivit den utveckling man trott? Vilka är barriärerna? För att förstå detta 

krävs en analys av bankernas resonemang beträffande kameraövervakning. Vi vill utreda hur 

bankerna resonerar när det kommer till en digitalisering av tidigare analoga system och vilka 

faktorer som påverkar vid beslut angående övervakningssäkert.  

1.2.2	  Teoretiskt	  Problem	  
 
Den kanske utåt sett konservativa bankvärlden har fått påtryckningar från den allt mer 

digitaliserade världen. Tidigare forskning som har undersökt hur banker tar till sig ny teknik 

har framförallt behandlat delar av bankerna som används i mervärdeskapande syften, genom 

att ha hjälpt bankerna att vara konkurrenskraftiga. Dessa syften har på senare tid främst 

utgjorts av internetbanker och möjlighet till att utföra bankärenden med tekniska hjälpmedel, 

framför att fysiskt besöka ett detaljhandelsbankskontor. Kurnia et al. (2010) har i sin studie 

undersökt hur kommersiella bankers anpassning till en mer digitaliserad värld med 

internetbanker är oundviklig för att inte kundbortfall skall ske. Bankerna är idag utsatta för en 

större konkurrenskraft och måste ta vara på de tillfällen till mervärdeskapande som finns. 

Eftersom internettjänster har reducerat transaktionskostnader och ökat produktiviteten i 

bankerna, genom en förenklad banktjänst, ser bankerna idag klara fördelar med att anamma 

den nya tekniken i ett konkurrensmässigt syfte. Även Huang et al (2010) har i sin studie 

angående internetbankernas genomslagskraft fastställt att de kommersiella 

detaljhandelsbankerna måste ta till vara på varje mervärdeskapande tillfällighet för att inte 

förlora bankkunder. De tar upp möjligheterna med att ersätta äldre elektroniska bankkanaler 

för nya system. Gemensamt för de båda studierna är att de behandlar tjänster som bankerna 

erbjuder i konkurrensmässiga syften.  

 

Ho och Mallick (2010) har gjort en studie på vilka effekter investeringar i IT i den 

amerikanska banksektorn fått. Men likt de två tidigare studierna så ligger fokus på för 

bankerna konkurrensmässigt utformade informationsteknologier, exempelvis möjligheten att 

utföra bankärenden online. Deras studie försöker utreda för hur en ökad investeringsgrad i IT 

påverkar bankens lönsamhet. Men de behandlar inte de delar av investeringar i IT som inte 
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används i konkurrensmässiga syften. Trots detta så berör de fördelarna med investeringar i IT-

infrastruktur och eventuella nätverkseffekter detta skapar. En majoritet av de befintliga 

studierna som behandlar banker, teknologi och säkerhet fokuserar på att utreda för hur säkra 

bankens internettjänster är. Få studier har som mål att undersöka bankernas olika nivåer av 

fysisk säkerhet. I en studie på kinesiska banker har Wu (2010) kommit fram till att digitala 

övervakningssystem på banker erbjuder en förhöjd säkerhetseffektivitet. Wu lyfter fram de 

fördelar ett digitalt system erbjuder och fastställer att en digitalisering av bankernas 

videosystem kan öka bankkontorens säkerhetsnivå (Wu 2010).    

 

1.2.3 Sammanställning av problemområde 

Vi har identifierat att den disruptiva utvecklingen från analoga till digitala teknologier, som 

karaktäriserar många samtida industrier, inte tagit samma form inom 

kameraövervakningsteknologin, i synnerhet inte inom banksegmentet. Säkerheten angående 

kameraövervakning är något som bankerna i Sverige inte använder sig av som ett 

konkurrensmedel. Då kameraövervakning inte används i samma syfte som internetbanken kan 

vi föreskriva att detta innebär en annan syn på det teknologiska skiftet. Eftersom tidigare 

forskning främst har fokuserat på hur bankerna agerar i en mer digitaliserad värld, angående 

teknik som används konkurrensmässigt, så anser vi detta vara ett område med bristfällig 

teoretisk kunskap. 

 

Vi upplever att kameraövervakning, som säkerhetsaspekt inom banker, har blivit 

produktifierad (engelskans commoditized) i den mening att bankerna inte konkurrerar om 

kunderna med hjälp av vem som har bäst kameraövervakning (Manno 2002). Kunder räknar 

med att deras pengar sitter säkert på banken oavhängigt vilket övervakningssystem just den 

egna banken har. Det vill säga, banker uppdaterar inte sitt övervakningssystem för att direkt 

kunna skaffa konkurrensfördelar på marknaden. Detta innebär en fundamental skillnad vid 

anammandet av ny teknologi, i jämförelser med andra branscher där framskridandet mot 

okänd teknologi och innovationer till stor del drivs av strävan efter konkurrensfördelar.  

Videoövervakningen ger, enligt det resursbaserade synsättet på strategi, ingen direkt 

konkurrensfördel då det inte representerar en svårimiterad resurs (Teece 1997). 
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Om vi inte ser på kameraövervakning som ett konkurrensskapande medel mellan de olika 

bankkontoren blir alla teorier rörande absorption något undernärda, då dessa oftast framtagits 

i syfte att förklara den konkurrensmässiga nyttan av innovationer. Hur ska då en ny teknologi 

som är förmodat tekniskt överordnad den befintliga, men inte direkt konkurrensnyttig, kunna 

anammas och få fäste. En teknologi som inom andra branscher visar styrka och ses som den 

ofrånkomliga framtiden, som den nya standarden. Finns det anledning för bankkontor att 

tillskaffa sig den nya teknologin, även då det inte sker i konkurrenssyfte, och hur går i så fall 

absorptionsprocessen till? Vilka faktorer är med och spelar avgörande roll när 

säkerhetsavdelningar inom banker fattar beslut kring uppdaterandet av 

övervakningsteknologi? Vilka är intressenterna vid ett teknologiskifte, och vart ligger den 

egentliga makten och inflytandet rörande de slutgiltiga investeringsbesluten?  

1.3	  Problemformulering	  
 

Vad kan det finnas för orsaker till att spridningen av den nya övervakningsteknologin 

inte får stöd inom detaljhandelsbanker i Sverige?   
 

1.4	  Syfte	  
 

Vi ämnar i denna studie försöka skapa förståelse för vilka hämmande och främjande 

faktorer som kan påverkar spridningen av ny teknologi i ett icke konkurrensmässigt 

sammanhang.   
 

1.5	  Avgränsningar	  
 
Vi kommer under studiens arbete att behöva avgränsa arbetet för att möjliggöra en 

djupgående analys av resonemangen hos bankerna. Eftersom att det specifikt är bankernas 

uppfattning om nya teknologier vi ämnar undersöka, har vi begränsat studieobjektet 

detaljhandelsbankerna, Nordea, SEB och Swedbank. Vi har även kompletterat med Färs och 

Frosta Sparbank (se metodavsnitt). Det är alltså i dessa fyra bankers kundkontor vi ämnar 

analysera beslutsfattande angående kameraövervakning. I anslutning till 

detaljhandelsbankkontoren finns på många platser bankomater som även dessa 

videoövervakas. Beslutsfattande angående vilken lösning en bank ska använda för att 

övervaka dessa bankomater kommer vi inte att specifikt titta på. Denna studie kommer inte att 
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undersöka för huruvida bankerna väljer att installera olika videoövervakningslösningar i back-

office miljöer (Encarta URL 3). Inte heller kommer denna studie att fokusera på individuella 

bankomater som är placerade utan närhet till ett detaljhandelsbankkontor.     

 

1.6	  Förväntat	  kunskapsbidrag	  
 
Tidigare forskning kring beslutsfattande angående hur innovationer assimileras av företag för 

omvandling till en kommersiellt gångbar produkt har ofta fokus på skapande av ett 

konkurrensmedel. I vårt fall har vi valt att lägga fokus på beslutsfattande angående 

innovationer som inte spelar en konkurrensmässig roll för ett företaget. Genom denna 

bankstudie hoppas vi kunna bidra till förståelsen för beslutsfattande och adoptionsprocesser, 

angående ny teknik som inte skapar konkurrensfördelar på marknaden. Vi hoppas även kunna 

identifiera de aktörer som driver på, och de som motverkar teknologiska skiften. 

     

1.7	  Målgrupp	  
 
Denna studie riktar sig till organisationer som arbetar med utveckling och försäljning av ny 

teknik till företag i branscher som upplevs konservativa. Speciellt angående teknik som utgör 

icke svårimiterade resurser, och därför inte utgör ett konkurrensmedel (Teece, 1997). Detta 

arbete skall kunna användas som riktlinjer för den som ämnar kartlägga beslutsprocessen i 

banker och liknande industrier vilka är sena i adoptionsprocessen beträffande innovationer 

(Rogers 1995). Arbetet ska därför utgöra underlag för förbättrad förståelse för industrier sena 

att ta till sig innovationer. Studien tar även fasta på avsaknaden av teoretisk forskning kring 

beslutsfattandet beträffande strategiskt perifera innovationer. Därför kommer studien även 

rikta sig till akademiska intressenter som avser finna förklaringsmodeller för beslutsfattande 

angående teknisk förändring vilken inte utgör konkurrensfördelar. 
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1.8	  Begreppsredogörelse	  
 
Användningen av olika begrepp relaterade till kameraövervakning riskerar att skapa 

förvirring. Därför ges här en redogörelse för de mest frekvent använda begreppens innebörd 

och vilka olika begrepp som omlott används för att beskriva en och samma sak. 

Bank:  En av de detaljhandelsbanker som intervjuats för denna 
studie 

DVR (Digital Video Recorder): En digital videoinspelare 

Disruptiv teknik:  En teknologi som är exempelvis är billigare och enklare 
än den befintliga tekniken och genom detta skapar nya 
marknadssegment. Det skapar möjligheter för nya 
företag (Christensen 2001) 

 

Hybridlösning: Ett system innehållande analoga övervakningskameror 
med video encoder och digital inspelning 

Innovation: En innovation är en idé, beteende, eller ett objekt som 
upplevs som ny av sin publik (Rogers 1995) 

Legacy: En existerande infrastruktur stödjande ett 
övervakningssystem 

Leverantör: Tillverkaren av en övervakningsprodukt, i studiens fall 
övervakningskameror 

NVR (Network Video Recorder): En digital videoinspelare som möjliggör fjärråtkomst av 
övervakningsvideo 

Nätverkskamera:    En digital övervakningskamera 

Retail:     Detaljhandel 

Systemintegratör:  En aktör som sammanställer ett övervakningssystem av 
produkter ifrån leverantör för att sedan sälja detta till 
slutkund 

Video Encoder:   Digitaliserar en analog videosignal 

Övervakningslösning/system: Ett system innehållande både övervakningskameror och 
inspelningsutrustning samt relaterad nödvändigheter, 
exempelvis kablar
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KAPITEL 2 

 
 

Metod 
Följande kapitel presenterar studiens angreppssätt mot vald frågeställning, samt metodval 

och studiens tillvägagångssätt. Vidare behandlas metodens generella tillämpning, validitet, 

reliabilitet och källkritik. 
 

2.1	  Val	  av	  Ämne	  
 
Vi har valt att analysera detta ännu ostuderade område för att kunna ge en mer rättvisande 

förståelse för hur beslutsprocessen, för ny teknik av säkerhetsprägel, går till i en tillsynes 

konservativ bransch som kräver avancerade säkerhetslösningar.  Banker i Sverige gör, enligt 

Ove Hägg på Niscayah, stora investeringar i videoövervakning och vi vill ta reda på 

hämmande och främjande faktorer till adoption av nätverkskameror. Valet till denna studie 

har även stärkts genom en av författarnas anställning på nätverkskameratillverkarna AXIS. 

Via grundaren av Axis, Martin Gren, har författarna fått förståelse för problematiseringen 

beträffande ett teknikskifte i bankernas övervakningslösningar. 

2.2	  Metodval	  
 
Denna del av metoden förklarar hur vi har gått tillväga med studien och upphoppet för valet 

av angreppssätt till problemformuleringen. 

2.2.1	  Undersökningsmetod	  
 
För att angripa problemformuleringen på ett så detaljerat och ingående sätt som möjligt utför 

vi en fallstudie. Detta eftersom vi grundligt vill belysa vårt fall, bankerna (Bryman & Bell 

2005, s. 71-). Studien ämnar beskriva och förstå syftet av beslutsprocessen i banker, 

beträffande ny övervakningsteknologi. Därför har studien en deskriptiv karaktär, snarare än en 

normativ som ämnar förklara hur något bör vara. Studien kartlägger relevanta personer och de 

nyckelobservationer relevanta för studiens ramverk ( Halvorsen 1992, s. 83). Det empiriska 

materialet till studien har samlats in genom en kvalitativ undersökning i form av djupgående 

intervjuer. Detta för att vi behöver närhet och rikedom av våra intervjuobjekt och för att vi 



Spridning	  av	  strategiskt	  perifera	  innovationer	  –	  en	  studie	  av	  övervakningsteknologi	  inom	  
banker	  

 17 

behöver förstå och förklara de företeelser vi finner relevanta till studien. (Halvorsen 1992, s. 

82-). 

2.2.2	  Tillvägagångssätt	  
 
Vårt tillvägagångssätt går bäst att beskrivas med en induktiv ansats, för att inte skapa några 

förhastade hypoteser som är vanligt i en deduktiv ansats. (Jacobsen 2002, s. 35) Det induktiva 

tillvägagångssättet rimmar väl med vår kvalitativa metod för djupgående intervjuer, vi har 

därför försökt skaffa oss den största möjliga helhetsförståelse till hur adoptionsprocessen går 

till i banker för denna typ av teknik och försökt få med alla aspekter av detta. (Halvorsen 

1992, s. 78). 

 

Vi är medvetna om att vi inte kan gå in i en studie av denna karaktär utan förförståelse. Därför 

har vi införskaffat befintlig kunskap och förförståelse kring ämnet när vi har gått ut och 

samlat in vår empiri, vilket beskrivs av en deduktiv karaktär. Vi har sedan jämfört vår empiri 

med existerande teorier. Vilket innebär att vi har gått fram och tillbaka mellan empiri och 

teori. Därför kan studiens tillvägagångssätt beskrivas av både induktiva och deduktiva inslag 

men främst med en induktivt ansatts (Bryman & Bell 2005, s. 23-).  

2.3	  Datainsamling	  	  
 
I studien används både primär- och sekundärdata. Den sekundära information ger oss 

information till studien som redan existerar, medan den primära informationen, i form av 

kvalitativa intervjuer, bidrar med ny information (Halvorsen 1992, s. 72). 

2.3.1	  Primärdata	  
 
Den primära informationen till denna studie består av personliga djupgående intervjuer. Där 

intervjuerna arrangeras med olika typer av chefer från olika områden och nivåer samt 

personer med insyn i det aktuella ämnet, detta för att få en heltäckande bild av vår 

frågeställning. Vi har valt att begränsa studien till den svenska marknaden på grund av 

tidbegränsningen.  

2.3.1.1	  Intervjumetodik	  
 
För att få så bra observationer som möjligt ifrån intervjuerna, kompletterar vi den primära 
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informationen med sekundär information för på så sätt kunna välja ut relevanta och 

tillförlitliga nyckelobservationer (Halvorsen 1992, s. 72- ).  

 

Genom våra intervjuer vill vi skapa en förståelse för hur adoptionsprocessen går till i banker 

och få olika synvinklar, från olika intressenter, för att ta reda på var problemen uppstår i 

adoptionen av ny teknologi. Därför har vi utfört semistrukturerade djupintervjuer. Detta för att 

ge oss möjligheten att ställa följdfrågor om intervjuobjekten träffar på något intressant som 

icke var förutsätt. Intervjuerna är strukturerade efter tio till tjugo fastställda temafrågor med 

en bred och öppen karaktär. Som komplement till dessa frågor ställs följdfrågor för att få en så 

rättvisande och heltäckande bild som möjligt. Detta möjliggör även för intervjurespondenten 

att uttrycka och fördjupa sina åsikter på ett mer fristående sätt (Halvorsen 1992, s. 84-86). 

 

Till en början har intervjuerna följt en ostrukturerad form för att få fram relevant information, 

för att senare mer likna strukturerade intervjuer där intervjuaren styrt samtalen för att därmed 

få intervjuobjektet att delge studien den önskade typen av information. Annars riskerades en 

icke tillfredställande intervju, där intervjuobjektet, på grund av intervjuns ostrukturerade 

karaktär, inte svarat på de frågor vi ämnar få svar på.  

 

Utförandet av studiens intervjuer har skett i form av personliga intervjuer och 

telefonintervjuer, men även i form av e-postkontakt med anledning av att intervjuobjektet på 

grund av tidsbrist inte kunnat intervjuas. Intervjuerna uppskattas att vara cirka tretio till sextio 

minuter långa. För att inte förlora information från intervjuerna dokumenteras allt material i 

form av ljudfiler från inspelningar. 

2.3.1.2	  Intervjurespondenter	  
 
Valet av intervjurespondenter har gjorts efter strategiska urval och kom att främst bestå av 

säkerhetschefer på fyra svenska detaljhandelsbankerna. Även IT-chefer var intressanta att 

prata med då dessa ansvarar för bankernas IT-system. För att komma i kontakt med rätt 

person som innehar de största kunskaperna som kan bistå studien har vi bland annat använt 

oss av snöbollseffekten som urvalsmetod. Detta innebär att vi från en informatör har fått 

informationen till en annan informatör som kan vara mer lämplig att kontakta för studiens 

syfte (Halvorsen 1992, s. 102-). Sedan har studiens urvalsgrupp filtrerats efter deras relevanta 

position och kunskap. 
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Vi finner att vi måste ta del av information från de olika intressenterna för att finna relevanta 

observationer till studien. På detta sätt vill vi finna en så rättvisande och helhetsförklarande 

bild som möjligt (Halvorsen 1992, s. 95-). Därför har vi samla in information från flera 

grupper i värdekedjan, vilket vi ansett vara viktigt när det gäller förståelse för beslutstagande 

angående bankers övervakningssystem.  

 

En triangulering av studieobjektet har även gjorts genom att olika intressenter med relation till 

bankerna har intervjuats (Bryman&Bell, 2005, s. 310). Dessa aktuella intressenter har 

identifierats utifrån värdekedjan. Förutom Säkerhetschefer och IT-chefer på bankerna har vi 

därför kartlagt bankernas intressenter i förhållande till problemformuleringen och har därför 

undersökt alla dessa områden. Dessa grupper är leverantörer av nätverkskameror, 

systemintegratörer av övervakningssystem, men även de myndigheter som har hand om 

regleringar av videoövervakningslagen. 
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Figur 2.1. Studiens intervjurespondenter 

 

Vi har först lokaliserat vart, på vilken nivå, det avgörande beslutet kring förnyelse av 

teknologi fattas. Vart den avgörande formella makten över besluten befinner sig. För att sedan 

utifrån olika teorier utreda hur besluten fattas, samt vilka påverkande faktorer som kan vara 

avgörande.  

 

2.3.1.3	  Presentation	  av	  värdekedjan	  
 
För att underlätta förståelsen av empirin följer här en kort presentation av studieobjektet och 

kameraövervakningens värdekedja. 

Bankerna 
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Studieobjektet är de fyra storbankerna i Sverige. De har sedan mitten av nittiotalet utvecklats 

till finansiella koncerner som tillsammans står för mestadels av alla bankkontor i Sverige 

idag. Dessa banker är SEB, Swedbank, Nordea och handelsbanken. Handelsbanken har bytt 

säkerhetschef under studiens gång och därför inte varit lämplig att intervjua till denna studie 

och dennes företrädare har varit okontaktbar. Vi har även valt att komplettera studien med 

Färs & Frosta Sparbank, som till 30 % ägs av Swedbank som genom samarbetsavtal står 

Swedbank mycket nära.  

 

Axis Communications 

Den leverantör vi intervjuat är AXIS Communications som utvecklar och tillverkar 

nätverksvideolösningar. De erbjuder nätverkslösningar för professionella installationer och är 

idag globala marknadsledare. AXIS ser sig själva som en drivande kraft bakom övergången 

ifrån analoga övervakningskameror till digitala (AXIS, 2010). 1996 lanserade de världens 

första nätverkskamera på marknaden. AXIS har på senare år levererat nätverkskameror till 

övervakningssystem i banker i flertalet länder i Europa, Asien och USA (AXIS, URL4).   

 

Niscayah 

Systemintegratören Niscayah tillhandahåller säkerhetslösningar och säkerhetssystem. Deras 

produktportfölj innefattar exempelvis videoövervakningsutrustning och tillträdeskontroll. De 

finns i dagsläget i 13 länder och är idag Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk 

säkerhet. Niscayah menar att deras kunder utmärker sig genom att de har en definierad risk i 

verksamheten vilket innebär att behovet av effektiva säkerhetslösningar är stort. De ser på 

bankbranschen som en prioriterad kundgrupp (Niscayah, URL1).  

2.3.2	  Sekundärdata	  
 
Sekundärdata till studien har hämtats från tidsskrifter och böcker. Vi har främst använt oss av 

forskningsdata från olika internetsidor, böcker från biblioteket och forskningsartiklar från 

Lunds universitets artikeldatabas ELIN@LUND. Regleringar i form av 

videoövervakningslagen och banknormen har även iakttagits. Denna sekundära information 

används som stöd till den primära informationen från intervjuerna i form av teorier och 

förståelse, för att finna rätt observationer relevanta (Halvorsen 1992, s. 72). 
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2.4	  Metodkritik	  
 
Planen med den kvalitativa uppsatsen i form av de djupgående intervjuer grundar sig i 

resonemanget som tidigare nämnt att vi vill ge en så förklarande och djup bild som möjligt av 

adoptionen till ny teknik i bankerna av säkerhetsprägel. Med endast en kvantitativ 

undersökning skulle resultat bli för ytligt och inte ge tillräckligt djup och ny information till 

studien (Jacobsen 2002, s. 147). Dock skulle en kombination av vår kvalitativa undersökning 

med en kvantitativ undersökning ge en ännu mer heltäckande bild. Men då vi är medvetna om 

att intervjuer ofta kräver mer tid och kan sätta press på tidsram väljer vi att avgränsa studien 

till ett kvalitativt angreppssätt (Jacobsen 2002, s. 143). Förövrigt är vi medvetna om att 

säkerhet är ett känsligt ämne hos bankerna och kommer lägga noggrann planering till valet av 

frågor och undvika att sätta respondenten i en situation där han känner att han behöver 

försvara bankens tillvägagångssätt på ett strategiskt sätt, även känt som intervjueffekten. Detta 

vill vi undvika genom att undvika anklagande och personliga frågor och genom att ha så 

öppna frågor som möjligt, med ett inslag som observatörer snarare än förhörare. (Halvorsen 

1992, s. 83-89). Om en intervjuareffekt skulle uppstå utan vår vetenskap som kan sänka 

studiens reliabilitet, (Halvorsen 1992, s. 85) kommer vi granska empirin noggrant genom 

dokumentation av intervjuerna i form av ljudinspelningar och även ta del av vår övriga empiri 

för att kritisk observera rätt information. 

2.5	  Studiens	  tillförlitlighet,	  överförbarhet,	  pålitlighet	  och	  
replikerbarhet	  
 
I detta avsnitt kommer den interna och externa validiteten av studien diskuteras. Vidare 

kommer även studiens pålitlighet och replikerbarhet diskuteras (Bryman & Bell 2005, s. 306). 

 

2.5.1	  Tillförlitlighet	  
 

En hög inre validitet kan nås i en fallstudie, detta för att man försöker förklara det specifika 

fallet genom en sådan helhetsförklarande bild som möjligt (Bryman and Bell 2003, s. 288). 

Vår tillförlitlighet har stärkts av att vi kritiskt tagit fram personer med hög kunskap om 

kunskapsintaget och spridningen av ny teknologi av säkerhetsprägel.  
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2.5.2	  Överförbarhet	  	  
 
Generaliserbarheten av våra resultat försvåras i och med att vi studerat ett enstaka fall, 

bankerna. Vilket gör den externa validiteten tämligen låg. Men vi vill ändå hävda att vi 

undersökt för en majoritet av den svenska detaljhandelsbanksbranschen och inte endast en 

detaljhandelsbankbank, vilket ökar överförbarheten till andra kontexter (se presentation av 

intervjurespondenter och presentation av värdekedjan) (Bryman & bell 2005, s. 306).  

2.5.3	  Pålitlighet	  
 
För att erhålla hög reliabilitet genom hela studien och vara så objektiva som möjligt har vi 

försökt att hålla våra egna åsikter utanför empiriavsnittet. Vi har sparat författarnas subjektiva 

tankar och åsikter som ett komplement till slutsatsen. Intervjukontakten med 

intervjurespondenterna har hållits av olika författare vid olika tillfällen, därför har vi valt att 

spela in dessa och även transkriberat dem, för att på så sätt tolka materialet gemensamt för att 

fånga dess relevans. Ljudklippen och det transkriberade materialet går även att erhålla från 

valfri författare vid förfrågning för att öka pålitligheten. Trovärdigheten och uppställningen av 

vår tolkning av empirin har granskats av forskare på Lunds universitet som erhåller kunskaper 

inom detta område via forskningsprojektet LUSAX och uppmuntrat till en empirisk analys. Vi 

har även valt att använda oss av många citat för att undvika subjektivitet och hålla oss till 

verkligheten (Bryman & bell 2005, s. 307). 

2.5.3	  Replikerbarhet	  
 
Då vi har genomfört en fallstudie begränsas möjligheten att replikera studiens resultat till 

andra sociala miljöer och betingelser. Detta eftersom det är svårt att ”frysa” en social miljö 

eller betingelse (Gripenberg, 2006). Studien har genomgående undersökt hur det fungerar i de 

svenska storbankerna för kunskapsintag och således försvåras replikerbarheten till studier på 

andra länder i andra sociala miljöer. Mycket på grund av att externa barriärer skiljer sig 

länderna emellan. Detta gör att den externa validiteten blir något lägre. 
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2.6	  Källkritik	  
 
De källor vi har använt oss av som sekundärdata för att styrka vår primärdata och deskriptiva 

förståelse kan betraktas som högst seriösa källor. Alla teorier kommer från välkända forskare 

och vi har aktivt tagit del av ny relevant information som har uppkommit. Även nya politiska 

regleringar och nya utformade normer. 

 

Vi har haft i åtanke att information rörande säkerhet som studien behandlar kan uppfattas som 

känslig hos våra intervjurespondenter. Främst genom att vederbörande kan försöka ge dess 

organisation en så positiv vinkel som möjligt, genom att framställd förvrängda vinklar från 

dess egna villkor och intressen. Vi har därför försiktigt tagit del av vår primärdata från de 

djupgående intervjuerna genom att använda oss av en viss metod (se metodkritik). 

 

2.7	  Val	  av	  empiriskt	  angreppssätt	  
 
Studiens empiriska resultat från de djupgående intervjuerna presenteras i form av framtagna 

relevanta observationer. Med formen av en empirisk analys kommer vi analysera intervjuerna 

och strukturellt ta upp intressanta och relevanta observationer för studien. Varje val av 

observation analyseras noga för att bevisa dess relevans och öka studiens reliabilitet. 

 

Vi kommer sedan i analysen positionera följande observationer och knyta an dessa mot vald 

teori som kan vara av relevans, vilka vi funnit under studiens gång. Sedan kommer vi 

analysera bidragen och begränsningarna av vårt ramverk. Bidragen och lärandet till studien 

kommer att diskuteras och eventuella implikationer för bankerna och dess intressenter 

kommer tas upp. 
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KAPITEL 3 
 

Teori 
I följande kapitel börjar vi med att presentera en överblick av det valda teoretiska ramverket, 

och dess möjliga tillämpningsområde. Detta följs sedan upp av en mer ingående beskrivning 

av de olika teorierna.  

3.1	  Teoretiskt	  ramverk	  
 
Vi vill först och främst påpeka att vår tolkning av branschen och de olika leden härstammar 

från Porter och hans syn på strategi. Att det finns olika motsättningar, behov och 

maktförhållanden mellan de skilda aktörerna i värdekedjan är belyst av Porter (2008). Vi ser 

emellertid Porters teori om konkurrerande krafter som förenlig och ömsesidigt 

kompletterande till det resursbaserande synsättet och dynamiska kapabiliteter. När vi tittar på 

kameraövervakningen hos banker ser vi nämligen teknologin som en resurs som teoretiskt är 

möjlig att utveckla och använda till konkurrerande fördel (competitive advantage), vilket 

rimmar väl med de senare synsätten men mindre väl med Porters konkurrenskrafter (Eisehardt 

2000),(Teece 1997).  

 
Vidare, för att förstå bankernas inställning till ny teknik och förändring av gamla system 

måste vi analysera organisationer utifrån den kunskapsnivå som de befinner sig på. Detta 

eftersom organisationerna måste besitta kunskap om en viss teknologi för att ett utbyte med 

den befintliga tekniken ska ske. Vi måste därför ta reda på hur bankernas kunskapsutbyte med 

den externa världen ser ut samt vilka barriärer och hinder som finns. 

 

Marchs (1991) teori om hur företags värdeskapande-process sker utifrån ett samspel mellan 

förnyelse och förfining ska ge oss en utgångspunkt för hur bankerna strategiskt väljer att se på 

befintlig och ny, outforskad, teknik. Utifrån detta kommer vi att titta på hur bankerna väljer 

att arbeta med att ta till sig kunskap om innovativ teknik som kan ersätta den redan befintliga. 

Bankerna kan här välja mellan att utveckla kunskapen kring de redan befintliga analoga 

kameraövervakningssystemen och förfina denna förmåga, eller så startar de en 

förnyelseprocess angående kunskapen om kameraövervakning som innebär en förnyelse av de 

befintliga systemen, och i ett senare skede även en förfining av denna (March 1991). Eftersom 
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båda företeelserna ställer organisationen inför olika resursallokeringsbeslut och att 

avkastningsmåtten på de båda är så olika så kommer detta att få konsekvenser för hur 

bankerna arbetar med att ta till sig innovationer och ersätta redan utvecklade system (March 

1991).  

 

Som ett komplement till March (1991), som i sin teori inte tar upp till vilken grad en 

organisation har möjlighet att ta till sig kunskap om nya värdeskapande processer så har vi 

använt teorin om absorptionsförmåga. Absorberingsförmåga behandlar den process som 

bankerna genomgår för att ta till sig ny kunskap, assimilera denna och slutligen använda den i 

ett värdeskapande syfte. Något som till stor del bygger på den redan befintliga kunskapen i 

banken, och hur pass väl relaterad den är till den nya tekniken. Enligt detta så måste vi utreda 

hur pass väl den befintliga kunskapsnivån samspelar med nätverkskameratekniken mer 

generellt. Cohen och Levinthal (1990) menar att om den befintliga kunskapen i bankerna 

relaterar till den nya tekniken så kommer detta att påskynda och reducera resursallokeringar 

för ett teknikskifte. Det är därför viktigt för oss att ta reda på hur mycket bankerna känner till 

om nätverkskameralösningar. Det är även viktigt att bankerna arbetar aktivt med att skapa 

lärandesituationer för de anställda samt att kunskapskanaler i organisationen är välutvecklade. 

Cohen och Levinthal (1990) menar även på att om den existerande kunskapen i banken är 

tämligen homogen kommer detta att försvåra övergången till nätverkskameror, samt att detta 

resulterar i ett centraliserat gränssnitt mellan bankerna och den externa världen. Därför är det 

viktigt för oss att inte bara undersöka den befintliga kunskapsnivån utan även fokusera på 

vilka personer i bankerna som arbetar med att bevaka omvärlden och hur dessa arbetar med 

att internt sprida och assimilera ny teknik. 

 

Som analysgrund för de kognitiva processer som påverkar beslutsfattandet i banker ligger 

teorin om organisationers dominanta logiker. Vi måste i enlighet med detta ta reda på om det i 

bankerna existerar en samstämmighet angående principer för hur kameraövervakning ska 

skötas och utvecklas. Prahalad och Bettis (1986) ser beslutsfattarens erfarenheter som en 

avgörande faktor för hur dominanta logiker verkar i organisationer. Vår uppgift här är att 

undersöka varuti beslutsfattandeprocessen som beslutsfattarna i bankerna väljer analoga 

kameraövervakningslösningar framför digitala. Enligt Prahalad och Bettis (1986) kommer 

dessa tidigare erfarenheter att påverka framtida beslut. Det är även viktigt att ta reda på i 

vilken utsträckning den nya tekniken, nätverkskameror, passar in i den befintliga logiken, 
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eller kompetensnivån, i bankerna. Om dessa inte är samspelta så kommer det kräva mer 

resursallokering för kunskapsupptagning i organisationen.  

 

För att på en mer övergripande nivå få förståelse för vilka faktorer som möjliggör, samt 

förhindrar, spridningen av digitala övervakningskameror har vi valt att även titta på positiv-

feedback mekanismer, stigberoende, etableringen av standarder, samt dynamiska 

kapabiliteter. Vi använder främst idén om stigberoende ur en ”dynamiska kapabiliteter” 

approach. Detta för att belysa problematiken med att ekonomier och företag i praktiken 

många gånger inte ser ”bygones” som ”bygones”, utan framtida valmöjligheter och 

investeringar ofta är i stark relation till historiska beslut. Detta är intressant för att få en 

förståelse för vilka bakomliggande krafter som påverkar bankers beslut, rörande uppgradering 

av teknologi. Stigberoende, tillsammans med positiv feedback och idén om ”increasing 

returns”, ger oss även en bild av varför den standard som används idag har kommit till stånd. 

Vi har även valt att ta del av teori rörande spridning av innovationer för att få en helhetsbild 

av varför andra faktorer än tekniska kvaliteter kan vara avgörande när säkerhetschefer fattar 

beslut om vilket övervakningssystem som ska användas. Spridningsteorierna ger oss också en 

övergripande förståelse för vilka egenskaper hos en ny teknologi som hämmar respektive 

främjar spridningen. Allt detta blir användbart när vi ska försöka tolka vilken 

spridningspotential det finns för den nya tekniken, inom banksegmentet i förhållande till 

andra marknadssegment. Vi har även valt att ta med Rogers (1995) technology adoption life 

cycle, TAL, för att kunna jämföra olika idealkategoriers typiska adoptionsmönster med 

bankers riskbenägenhet.  

3.2	  Stigberoende	  
 
För att förstå oss på varför situationen med ett totalt användande av analoga 

övervakningskameror inom svenska detaljhandelsbanker är som föreligger, samt för att få 

inblick i och förståelse för vilka faktorer som kan påverka ett företags agerande i förhållande 

till ny teknologi, har vi här valt att ta en extra titt på positiv-feedback mekanismer, 

stigberoende, etableringen av standarder, samt dynamiska kapabiliteter.   

  

Stigberoende, inom engelsk litteratur benämnt ”path dependency”, är ett begrepp som pekar 

på att framtida valmöjligheter hos ett företag är mycket närbesläktat med beslut tillhörande 

företagets historia. Vid varje given tidpunkt måste en organisation följa en viss bana eller stig. 
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Denna stig påverkar inte endast vilka val som finns möjliga för organisationen idag, utan 

sätter även gränser kring vilken repertoar som är möjlig i framtiden. Således skapar företag 

vid olika tidpunkter långsiktiga och svårirreversibla, ibland praktiskt taget oåterkalleliga, 

åtaganden inom vissa kompetensområden (Teece et al. 1997).  

 

Stigberoende som begrepp används ofta inom strategilitteratur för att förklara positiv-

feedback fenomen och bildandet av standarder. Traditionell syn av en ekonomi bygger på 

antagandet om avtagande marginalavkastning, men Arthur, W. B (1994), som är en ledande 

författarna inom ämnet, har presenterat idén om ”increasing returns”. Arthur (1994) menar att 

om en produkt får en tidig marknadsledning tenderar den att behålla denna, även om 

ledningen från början kanske orsakades av en slump och inte av en verklig fördel eller teknisk 

överlägsenhet. Att bara erhålla en liten marknadsandel kan betyda en stor fördel, eftersom det 

kan förse ett företag med minskade kostnader per enhet, fler distributionsmöjligheter, samt 

kanske framförallt; att fler användare av ett format tenderar att locka ännu fler användare till 

formatet. Bara en liten stokastisk händelse kan alltså starta en självförstärkande effekt, en 

positiv-feedback loop. Genom att fler användare lockar till sig ännu fler användare läggs 

vägen för framväxandet av en standard. Detta brukar kallas snöbollseffekten, vilket antyder 

att det finns ett stigberoende i ekonomin. Vissa produkter skapar även ett nätverk av 

kompatibla varor, vilket i sig ger ett förstärkande stöd till framväxandet av en viss standard. 

Vad som är viktigt att notera här är att stigberoende antyder att det inte alltid är den 

teknologiskt överordnade lösningen som kommer till att bli den dominerade. Det är snarare så 

att den teknologi som utvecklas snabbt och raskt tar åt sig marknadsandelar, alternativt den 

teknologi som sedan länge har ett fäste, kommer att äga den framtida standardpositionen. 

(Arthur, W. B, 1994) Dessa olika begrepp och faktorer kan öka vår förståelse för vilka roller 

de olika kamerateknologierna i vår studie kan anta, samt varför situationen ser ut som den gör 

idag.  

 

Rogers (1995) tar upp ett empiriskt exempel som styrker teorin om att det är långt ifrån alltid 

som kvaliteten och nyttan av en teknologi eller innovation är avgörande för om den kommer 

bli anammad eller inte. QWERTY, den nu mest förekommande layouten hos tangentbord, kan 

nämnas som ett exempel på detta. QWERTY är kombinationen av de sex första bokstäverna 

på översta raden av ett modernt tangentbord, och därför även namnet på standarden. Historien 

bakom denna specifika layout är att det var vanligt hos tidiga skrivmaskiner att de olika 

tangenterna klämdes ihop och fastnade. Christopher Latham Sholes designade därför på slutet 
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av 1800-talet ett tangentbord för att bromsa ner tempot, där sekvensen av de vanligaste 

bokstäverna gjordes klumpig, och därmed fastnade tangenterna mer sällan. Sholes designade 

alltså QWERTY för att dra ner på skrivtempot och inte för att förbättra skrivandet. Under 

senare år utvecklades av August Dvorak ett tangentbord som var framtaget för att underlätta 

skrivandet genom att placera de mest frekvent använda bokstäverna närma varandra. 

Dessutom delades tangentbordet in så att ena handen hade nära till de vanligaste vokalerna 

medan andra handen hade nära till de vanligast tillhörande konsonanterna. Det skulle dock 

visa sig att spridningen och stigberoendet av QWERTY-standarden blivit tillräcklig 

irreversibel för att kunna ersättas av en innovation som trots sin uppenbara fördel inte mottogs 

på marknaden (Rogers, 1995). Detta är ett av många empiriska bevis (VHS vs. Betamax ett 

annat) på att det inte är den tekniska nyttan av en innovation som enbart är avgörande för 

hur/om den mottas och sprids.  

 

Även om vi här ovan har tagit tillfälle att förklara Arthurs (1994) definition på stigberoende 

har vi valt att främst tolka stigberoende utifrån en dynamiska kapabiliteter approach 

(förmågor är enligt oss inte ett tillfredställande ordval då det oriktigt kan översättas som 

abilities, därav ordvalet kapabiliteter), där stigberoende ses som ett inomorganisatoriskt 

fenomen som många gånger framstår som negativt. Det finns olika syn på vad kapabiliteter är 

(Bengtsson & Kalling, 2007). Vissa talar om kapabiliteter som resurser, men enligt Teece et 

al. (1997) bör en kapabilitet ses som den organisatoriska förmågan att kunna kontrollera 

resurser. Teece talar om ”dynamic capabilities” som organisationers förmåga att kunna 

förändras. Vi väljer att se på uttrycket som ett företags förmåga att integrera, bygga och 

konfigurera intern och extern kompetens för att hantera snabbt föränderliga omgivningar. 

Dynamiska kapabiliteter återspeglar därmed en organisations förmåga att nå nya och 

innovativa former av konkurrensfördelar, bestämt av stigberoende och marknadsposition 

(Teece 1997). Enligt Teece har det gjorts ansträngningar för att identifiera i vilken 

utsträckning företagsspecifika kompetenser kan vara upphov till fördel, och förklara hur 

kombinationer av kompetenser och resurser kan utvecklas, användas och skyddas. Han 

refererar till denna approach som dynamiska kapabiliteter för att betona utnyttjandet av 

befintliga interna och externa företagsspecifika kompetenser som medel för att handskas med 

skiftningar i omgivningen.  

 

Hur ett företag väljer att hantera framtiden är en funktion av den aktuella positionen och 

stigarna framåt. Den aktuella positionen är ofta formad av den gångna stigen. Det är vanligt i 
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litteraturen att ett företag kan välja ur ett oändligt antal teknologier att anamma, eller 

marknader att ockupera. Teknologier antas komma in och försvinna ut beroende enbart på 

försök till värdemaximering, via antagandet att ”bygones are bygones”. Enligt Teece (1997) 

är detta ett felaktigt ekonomisk antagande som inte tar hänsyn till stigberoende. I själva verket 

anammas nya teknologier så att de ska kunna dra nytta av de befintliga. Idén om stigberoende 

erkänner att historien är viktig, och att ett företags historiska investeringar och rutiner sätter 

gränser för framtida beteende (Teece 1997). Enligt Teece är det vanligt att nya aktörer 

introducerar innovationer på marknader eftersom de, till skillnad från befintliga aktörer, inte 

har hamnat i ett stigberoende som förhindrar att investera marginalkronan i förnyelse. 

 

På vilket vis ett internt stigberoende kan påverkar besluten för hur ett företag väljer att 

uppgradera och använda sina kapabiliteter är vad som främst intresserar oss i denna studie. Vi 

kan använda Volvo som jämförelse. De har investerat hårt i sina bästa förmågor och därmed 

kommit längre och längre in på en enkelriktad stig. Volvo har sedan länge satsat på passiv 

säkerhet, det vill säga en robust och tålig konstruktion (förfining av sina förmågor för att 

relatera till March (1991), som tas upp längre ned). Detta har lett till att den interna 

kapabiliteten nödvändig för att även satsa på aktiv säkerhet (bilar som undviker olyckor, 

bromsar med mera) blivit obefintlig. Ju mer de satsat på den befintliga konkurrensfördelen, ju 

trögare har det blivit med förändring och anpassning till förnyade omgivningssituationer 

(Kalling, T., Kohn, K. & Setterberg, S. 2003). Vilket kan leda till att de måste satsa ännu 

hårdare på sin kärnkompetens. Har man en krona över tenderar man att fortsätta lägga den på 

det säkra avkastningsalternativet, medan andra alternativ seglar längre och längre bort. Av en 

mängd olika skäl tenderar ett företag att investera sin marginalkrona i det förtroliga och 

hemtama alternativet. Dessa skäl kan vara relaterade till tidsbrist, svag analys, oklara 

skattningar av långsiktiga effekter, etablerade normer och värderingar, men även viljan att 

tömma ut den ekonomiska potentialen i befintliga kapabiliteter (Bengtsson & Kalling, 2007).   

 

En organisation som hamnat i ett stigberoende likt detta riskerar att, enligt Hamel (2003), 

hamna i ett trauma, där den på grund av att ha hamnat på efterkant, tvingas reagera starkt på 

omgivnings förutsättningar, genomgå en snabb revolution som bland annat kan påverka 

resultatet negativt på grund av stora avskrivningar. Detta kan bli en omskakande, farlig och 

påfrestande revolution som en organisation, enligt Hamel, bör undvika. Målet för 

organisationen bör istället vara att ständigt befinna sig i förändring och konstant skapa sin 

framtid snarare än att försvara sitt förflutna (Hamel et al, 2003). Även om denna 
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teoribeskrivning ter sig någorlunda normativ, ser vi informationen som betydande för att få en 

bild av hur nära ett trauma bankerna kan befinna sig, om det nu ligger någon sanning i dessa 

antaganden.  

 

I snabbt föränderliga miljöer, finns det värde i förmågan att känna behov av att förändra 

företagets tillgångsstruktur, och att den nödvändiga interna och externa omvandling sker 

(Amit & Schoemaker, 1993). Detta kräver emellertid konstant övervakning av nya teknologier 

samt viljan att adoptera dessa. I detta avseende är benchmarking av betydande värde. 

Förmågan att justera kraven på förändring och att genomföra nödvändiga anpassningar tycks 

bero på styrkan att skanna omgivningen (Teece 1997). Enligt Teece ska decentralisering och 

lokalt självstyre hjälpa dessa processer, och företag med dessa egenskaper kallas ibland för 

"high-flex”. Kan övervakningsdelen av banker ses som high-flex, tas beslut angående 

uppgradering av teknologi på central eller decentraliserad nivå, existerar det någon form av 

lokal självständighet, samt utför bankerna någon benchmarking är frågor som väcks och är av 

intresse för vår studie.       

 

3.3	  Spridning	  av	  innovationer	  
 
Begreppet spridning av innovationer är en översättning av ”diffusion of innovations”, som är 

en teori framförd via Everett M. Rogers, och syftar till att förklara hur innovationer tas upp i 

en population. En innovation är en idé, beteende, eller ett objekt som upplevs som ny av sin 

publik (Rogers 1995). Konceptet rörande spridning av innovationer erbjuder tre värdefulla 

insikter angående social förändringsprocess; vilka egenskaper som gör att en innovation 

sprids framgångsrikt, vikten av peer-to-peer konversationer och nätverk, samt till att förstå 

behoven hos olika användarsegment.    

 

 

3.3.1	  Kännetecken	  som	  avgör	  framgången	  av	  en	  innovation	  
 
Relativ fördel är till vilken grad en innovation upplevs överträffa den idé som den ersätter. 

Den relativa fördelen går att mäta i ekonomiska termer, men prestige, bekvämlighet och 

tillfredställelse är också viktiga faktorer. Vilken objektiv fördel en innovation har spelar inte 

särskilt stor roll, utan vad som är viktigare är huruvida innovationen upplevs som fördelaktig. 
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Ju större den upplevda relativa fördelen av en innovation är, ju högre kommer 

mottagningshastigheten att vara (Rogers 1995). 
 

Kompatibilitet är till vilken grad en innovation upplevs vara överensstämmande med 

potentiella mottagares befintliga värderingar, tidigare erfarenheter och behov.  Idéer som inte 

är kompatibla med det rådande sociala systemets värderingar kommer att ha svårare för, och 

ta längre tid på sig, att mottas. Mottagningen av en icke-kompatibel innovation kräver ofta 

först att det sociala systemets värderingar förändras, vilket kan vara en mycket långsam 

process. Alltså, nya teknologier som stämmer bra överens med befintliga värderingar mottas i 

högre takt än mer banbrytande idéer (Rogers 1995).  

 

Enkelhet och användarvänlighet är till vilken grad en innovation uppfattas som svår att 

förstå och använda. Nya idéer som är enklare att förstå upptas snabbare än innovationer som 

kräver individer att utveckla ny förståelse och kompetenser (Robinson 2009;Rogers 1995).   

 

Försöksmöjlighet är till vilken grad det går att prova på en innovation innan man anammar 

den till fullo, till vilken grad det går att experimentera utan att kostnaden blir för stor. En 

innovation som i mindre skala går att prova representerar mindre osäkerhet för individen som 

överväger adoptionen, eftersom det blir möjligt med lärande genom användning. Innovationer 

som är odelbara, inte går att testa i liten skala, antas generellt anammas i lägre takt (Robinson 

2009;Rogers 1995).  

 

Observerbarhet är till vilken grad resultaten av en innovation är synlig för andra. Desto lättare 

det är för individer att se resultaten av en innovation, ju högre är sannolikheten att de 

anammar den. Synliga resultat sänker osäkerheten och stimulerar inbördes diskussioner kring 

en ny idé, då dessa väcker intresse hos andra som sedan efterfrågar utvärderingsinformation 

(Robinson 2009;Rogers 1995).   

 

3.3.2	  Kommunikationens	  betydelse	  
 

Enligt Les Robinson (2009) är den andra värdefulla insikten att även då reklam och annan 

opersonlig marknadsföringsmetod kan sprida information om nya innovationer, så är det 

interpersonella konversationer som leder till att de upptas. Detta eftersom upptagandet av nya 
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produkter eller beteenden medför styrning av risk och osäkerhet. Robinson (2009) menar att 

det vanligtvis bara är personer vi litar på, och som vi vet själva har tagit till sig innovationen, 

som kan ge oss tillförlitlig försäkring om att våra försök att förändras inte kommer leda till 

något ont, såsom finansiell förlust eller slösad tid.    

 

Enligt Rogers (1995) är interpersonella kommunikationskanaler de mest effektiva när det 

gäller att övertyga en individ att acceptera en ny idé. Detta i synnerhet om den interpersonella 

kanalen länkar samman två personer som är lika, avseende socioekonomisk status, utbildning 

eller på annat betydande vis. Rogers (1995) menar att de flesta individer inte utvärderar ny 

teknologi utifrån vetenskapliga studier eller tekniska specifikationer angående vilka fördelar 

som blir följden av ett användande. Även om sådana objektiva utvärderingar inte alls är 

irrelevanta, särskilt inte för tidiga adopterare. Men istället hävdar han att de flesta personer 

huvudsakligen litar till subjektiva utvärderingar som de får från liknande individer som 

tidigare anammat innovationen.    

 

Tidiga mottagare av ny teknologi, så kallade ”early adopters”, är ett undantag. De är på jakt 

efter fördelar och tenderar att se riskerna som lägre då de ofta är bättre informerade om nya 

innovationer, samt mer finansiellt säkra. Enligt Robinson (2009) kan det räcka med en 

välformulerad tidningsartikel för att de tidiga mottagarna ska agera och anamma en ny 

innovation. Resten av populationen ser emellertid högre risk i förändring, och kräver därför 

garantier från mer betrodda och näraliggande kanaler. När innovationer sprids från tidiga 

mottagare till större majoriteten av mottagare blir ansikte mot ansikte kommunikation allt 

viktigare för beslutet att motta. Massmedial kommunikation blir således mindre inflytelserik 

med tiden (Robinson 2009).   

 

3.3.3	  Adoptionskategorisering	  	  

 

Måttstocken för att dela in adoptanter i kategorier är deras innovationsförmåga. Med 

innovationsförmåga menas till vilken grad en individ eller någon annan adoptionsenhet är 

relativt tidig med att uppta nya idéer, i förhållande till andra medlemmar av ett socialt system.    

 

Technology adoption life cycle, eller TAL, är en modell framtagen av Joe M. Bohlen, George 

M. Beal och Everett M. Rogers vid Iowa State College och beskrivs i boken Diffusion of 
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Innovations (Rogers, 1995). Modellen används för att beskriva upptagandet och accepterandet 

av nya produkter eller innovationer. Modellen tar form utifrån olika grupper med skilda 

demografiska och psykologiska särdrag. Dessa grupper antas ta till sig produkten eller 

innovationen i en hierarkisk ordning, där en grupp med särskilda särdrag typiskt tar till sig det 

nya innan nästa grupp riskerar att göra så. Upptagningsprocessen över tid är illustrerad likt en 

normalfördelning, som ska beskriva storleken på respektive grupp. Första gruppen att 

anamma nya teknologier eller innovationer refereras till som innovatörer (innovators), vilka 

följs av tidiga mottagare (early adopters). De två största grupperna benämns som tidig 

respektive sen majoritet (early och late majority) och befinner sig på var sin sida av 

medelsnittet. Sista gruppen att anamma nya teknologier kallas eftersläntrare (laggards). 

Deltagarna i dessa olika grupper identifieras utifrån deras relativa acceptans eller ogillande av 

risk. 

 

Innovatörer: Enligt Rogers (1995) står denna kategori för 2.5 procent av en population inom 

ett socialt system. Adoptionsprocessen börjar med en liten andel visionärer. De kostar ofta på 

sig mycket tid, energi och kreativitet för att utveckla nya idéer. Deras enögda fixering vid en 

ny teknologi eller innovation kan få dem att framstå som farligt idealistiska för den 

pragmatiska majoriteten (Robinson 2009). Dock kan ingen större förändring komma till stånd 

utan deras energi och engagemang. Innovatören måste vara kapabel att hantera en hög grad av 

osäkerhet rörande innovationen vid adoptionstillfället, samt beredd på alternativa motgångar, 

vilka inträffar då och då. Innovatörens uppgift blir att importera innovationer utanför ett 

system för att sedan lansera dem innanför systemet. Det innebär att innovatören får en roll 

som gatekeeper (grindvakt), en person som styr inflödet av nya idéer till systemet samt 

påverkar den information som kommer in (Rogers 1995).   

 

Tidiga mottagare: (13,5 procent) Så snart som fördelarna med en innovation börjar bli synliga 

hoppar de tidiga mottagarna på tåget. De är på jakt efter startegiska språng framåt, i sina liv 

eller affärer, och är snabba på att göra kopplingar mellan smarta lösningar och sina personliga 

behov (Robinson 2009). Tidiga mottagare är en mer integrerad klass i det lokala sociala 

systemet än vad innovatörerna är. Denna kategori har, mer än någon annan, största grad av 

inflytande inom de flesta system (Rogers 1995). Tidiga mottagare fungerar många gånger som 

förebilder inom sociala system. De vet om att för att kunna ha kvar sitt inflytande, sin status 

och centrala position i kommunikationsnätverket, måste de vid upprepade tillfällen ta 

förnuftiga innovationsbeslut.  Tidiga mottagare minskar osäkerheten kring en ny idé genom 
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att ta till sig den, och sedan förmedla en subjektiv utvärderig till närastående genom 

interpersonella nätverk (Rogers 1995).   

 

Tidig majoritet: (34 procent) Den tidiga majoriteten tar till sig nya idéer just före den 

genomsnittliga medlemmen av ett system. Kategorin består av pragmatiker, tillfreds med 

tämligen framåtsträvande idéer, men som inte kommer att agera utan fasta bevis på fördelar 

(Robinson 2009). De är efterföljare som blir påverkade av mainstreamföreteelser, men är 

försiktiga med trender. Individer i denna kategori överlägger gärna ett tag innan de fullt 

anammar en ny idé. De har en något längre mottagningsperiod än de tidigare två kategorierna 

(Rogers 1995). Medlemmar av den tidiga majoriteten litar till företeelser som 

industristandard. Majoriteter är generellt priskänsliga och inte riskbenägna. De letar oftast 

efter enkla och pålitliga sätt att förenkla och förbättra de processer de redan utför (Robinson 

2009).   

 

Sen majoritet: (34 procent) Den sena majoriteten anammar nyheter precis efter den 

genomsnittliga medlemmen av ett system. Anammandet kan bero både på en ekonomisk 

nödvändighet som resultatet av ökade påtryckningar från den nära omgivningen. Innovationer 

närmas med skepsis och anammas inte förrän de flesta andra medlemmar inom samma system 

har gjort så. Systemets normer och värderingar måste passa med det nya innan den sena 

majoriteten kan övertygas (Rogers 1995). Den sena majoriteten kan ses som konservativa 

pragmatiker som ogillar risk och är obekväma med nya idéer. Praktiskt taget är deras ända 

drivkraft rädslan för att hamna alltför lågt efter och inte passa in, därför kommer denna 

kategori att anamma befintlig industristandard (Robinson 2009). 

 

Eftersläntrare: (16 procent) Eftersläntrarna är de sista inom ett socialt system att anamma en 

innovation. Deras referenspunkt är allt som oftast det förflutna och beslut tenderar att bygga 

på vad som har gjorts tidigare. Eftersläntrarna är misstänksamma och mycket sparsamma när 

det gäller investeringar i nya teknologier. De tenderar att se hög risk i allt nytt. Dock får man 

inte glömma att eftersläntrarna kan ha rätt i sin misstänksamhet. De har störts möjlighet att 

undkomma misslyckade innovationer och standarder (Rogers 1995).           
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Figur 3.1 (Adoptionskategorisering,TAL) 

 

3.4	  Förnyelse	  eller	  förfining	  
 

March (1991) menar att organisationer tar till sig kunskap genom två olika företeelser, 

förnyelse och förfining. March åsyftar på att en central del i studier om adaptiva förmågor i 

organisationer grundar sig på att organisationen väljer en av två vägar. Antingen utnyttjar 

organisationen befintlig kunskap och tar denna utvecklar denna till en högre nivå. Eller så 

väljer organisationen att sträva efter ny kunskap och genom detta ta möjliggöra nya arbetssätt 

och processer (March 1991).  

 

Det är viktigt att poängtera att även om March (1991) menar på att det finns två vägar att gå 

när det kommer till upptagning av kunskap i organisationer, så betyder detta inte att en 

organisation enbart kan förnya sig utan att även arbeta för att förfina de nya arbetssätten. 

Detta är något som leder till höga kostnader för experimentering utan att företaget tjäna på 

det. Många underutvecklade idéer men inte tillräckligt hög nivå av distinkta kompetenser 

kännetecknar en sådan organisation (March 1991).  Det omvända gäller för organisationer 

som arbetar med att förfina befintliga arbetsprocesser utan att se sig om efter nya möjligheter. 

I en sådan organisation kommer förfiningsprocesserna leda till ett ickeoptimalt jämläge 

(March 1991).  En balans av de två är därför att föredra för organisationer som ämnar 

överleva konkurrenssituationer (March 1991).  

 

Trots att det är av största vikt att organisationen finner en jämvikt mellan förnyelse och 

förfining, så finner March (1991) ett problem i att båda kräver resurser som inte finns i 

överflöd. Resultatet av detta blir att organisationer tvingas gör distinkta val mellan de båda 
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kunskapsinriktningarna. March menar att detta är val som organisationer gör efter att de noga 

undersökt olika alternativa investeringsmöjligheter och kompetativa strategier (March 1991).  

Förståelse för vikten av en balans mellan förnyelse och förfining försvåras av det faktum att 

avkastningsmåtten på de båda är så olika (March 1991). 

 

Vid en avkastningsjämförelse mellan de två så pekar March (1991) på att avkastning till följd 

av förnyelse är systematiskt mer osäkert, mer avlägset i tid och även mer avlägset 

organisatoriskt (March 1991). Han menar helt enkelt att vad som visar sig vara bra på kort sikt 

kan var negativt i framtiden, och vice versa. Även timing i historiska sammanhang är här 

viktig. Kunskap som historiskt sett varit viktigt kan vara förlegad i nästa stund (March 1991).  

Vidare så har den organisatoriska strukturen en viktig roll i fråga om att ta till sig ny kunskap 

eller att förfina befintlig. Vissa avdelningar av en organisation kan åtnjuta fördelarna av 

adapteringen av ny kunskap, medans det stora sociala systemet, som avdelningen är en del av, 

inte gör det (March 1991). Vid distribuerande av resurser, mellan att ta till sig ny kunskap 

eller att förfina befintlig, uppstår för organisationen en lärandeprocess. Organisationen lär sig 

av de konsekvenser som följer av att satsa på den ena eller den andra. Problemet är att vid 

förfining så är konsekvenserna mycket klarare, snabbare och närmre i tiden än vid förnyelse. 

På grund av detta så har adaptiva processer en tendens att i en snabbare takt förbättra förfining 

än förnyelse (March 1991).  

 

Valet mellan förnyelse och förfining uppvisar olika karakteristiska företeelser när det kommer 

till sociala sammanhang. Enligt March (1991) finns det två distinkta delar av sociala kontexter 

och kunskap. Den första handlar om ett gemensamt lärande hos organisationer och de 

individer som bygger upp organisationen. Organisationer lagrar kunskap i procedurer, normer, 

lagar och formaliteter. Kunskap som organisationen tar till sig ifrån medlemmarna över en 

längre tid. På samma gång är en organisations medlemmar socialiserade efter organisatoriska 

trosföreställningar (March 1991). Den andra aspekten av sociala sammanhang har att göra 

med en strävan efter överlägsenhet i organisationer. Organisationer konkurrerar ofta under 

förhållanden i vilka relativa positioner har en stor betydelse. En asymmetri i bidragandet av 

kunskap till konkurrenssituationer gällande en strävan efter överlägsenhet försvårar balansen 

mellan förnyelse och förfinande (March 1991).  

 

Organisatorisk kunskap och trosföreställningar är tillskrivna medlemmarna genom olika 

former av instruktioner, indoktrineringar och berättelser. En organisation socialiserar genom 
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språk, trosföreställningar och praxis som sammanfattat kan benämnas organisatorisk kod 

(March 1991). På samma gång så anpassar sig denna kod till individernas trosföreställningar. 

Denna form av gemensamt lärande får konsekvenser för individerna och hela organisationen. 

Balansen mellan förnyelse och förfining påverkas av detta på ett sådant sätt att individer kan 

ha en annan agenda än hela organisationen. Det kan finnas olika syn på långsiktighet och 

kortsiktighet.  

 

Det som uppstår är en degradering av organisatoriskt lärande. Detta eftersom att vid en 

lärandesituation så uppstår en konvergens mellan organisatoriska föreställningar och 

individuella. Generellt sett så är denna konvergens till nytta för både organisation och individ. 

Men asymmetriska situationer kan uppstå då individer anpassar sig till organisatoriska koder 

innan organisationen kan lära sig av individerna. En relativt långsam socialiseringsprocess av 

nya medlemmar och en medelmåttig avkastning förespråkar en varaktighet i individernas 

trosföreställningar. Detta leder till en ökad organisatoriskt kunskapsnivå samtidigt som 

individens kunskap endast är medelmåttig på lång sikt (March 1991). 

3.5	  Absorptionsförmåga	  
 
En organisations förmåga att ta till sig ny kunskap, assimilera denna och slutligen använda 

den i ett kommersiellt syfte är kritiskt för hur innovativa de är. Cohen och Levinthal (1990) 

benämner detta ”absorberingsförmåga”, något som till mycket beror på nivå av redan befintlig 

relaterad kunskap (Cohen & Levinthal, 1990). Tidigare relaterad kunskap betyder, på en 

fundamental nivå, att det redan finns ett befintligt aktuellt språk, grundläggande förmåga eller 

förståelse för de senaste teknologiska utvecklingarna inom ett visst område. Med detta menar 

Cohen och Levinthal (1990) att det finns en förmåga att inse värdet av att ta till sig en 

innovation, assimilera denna och använda den i värdeskapande syften. På individnivå pekar 

Cohen och Levintahl (1990)  på att individer även har lättare att ta till sig ny kunskap och 

innovationer om det redan finns ett existerande ramverk av relaterade kunskaper och 

information. Men för att utveckla en effektiv absorberingsförmåga så räcker det inte med att 

utsätta sig för relevant tidigare kunskap. Det krävs istället att organisationer och individer 

aktivt arbetar med att ta till sig kunskap för att senare ha förmåga att utnyttja innovationer i 

värdeskapande syfte (Cohen & Levinthal 1990). 
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Att absorberingsförmågan beror på tidigare kunskap bygger på två centrala fundament, 

lärande är kumulativt och lärandet är maximerat om innovationen är relaterat till befintlig 

kunskap. Som ett resultat blir lärandeprocessen svår när det handlar om ny områden och 

individens nivå kommer endast att förändras inkrementellt (Cohen & Levinthal 1991).  

 

Cohen och Levinthal (1990) tar även upp betydelsen av att en mångfacetterad kunskapsgrund. 

En sådan bidrar till att öka en organisations förmåga att ta till sig nya innovationer på grund 

av ökad sannolikhet för en existens av befintlig relaterad kunskap.  

 

3.5.1	  Från	  individ	  till	  organisation	  
 
En organisations absorptionsförmåga beror till stor del på hur individernas egna 

absorptionsförmågor (Cohen & Levinthal 1990). Organisationens absorptionsförmåga 

kommer således att vara ett resultat av tidigare investeringar i individernas förmåga att ta till 

sig kunskap, detta gör att även att organisationers absorptionsförmåga utvecklas kumulativt 

(Cohen & Levinthal 1990). Även om individernas förmåga till absorption av ny kunskap 

utgör en viktig del av organisationens förmåga till lärande så finns det aspekter som endast är 

organisatoriska (Cohen & Levinthal 1990). Eftersom att absorptionsförmåga inte enbart 

refererar till förmåga att ta till sig ny kunskap utan även hur denna förfinas inom 

organisationen till värdeskapande processer, beror därför nivån på absorptionsförmåga inte 

bara på en organisations gränssnitt till omvärlden (Cohen & Levinthal 1990). Det är lika 

viktigt att det inom organisationen finns kanaler för kunskapsöverföring. Kunskap som en 

division introducerat för företag måste i många fall överföras till andra delar av 

organisationen för att en värdeskapandeprocess skall starta.  

3.5.2	  Homogenitet	  och	  Heterogenitet	  
 
Om en organisation besitter en homogen kunskapsgrund så tenderar en organisations 

gränssnitt att centraliseras till enstaka individer, även kallad gatekeepers (Cohen & Levinthal 

1990). Detta uppstår om en organisations expertis skiljer sig nämnvärt ifrån den nya 

kunskapen.  Eftersom att den nya kunskapen är svår för den interna organisation att förstå så 

fungerar det centraliserade gränssnittet som övervakare av omvärlden och tolk. Om läget är 

det omvända och den befintliga kunskapsgrunden utgörs av en hög grad av heterogenitet så 

går ofta gränssnittet emot en decentraliserad form (Cohen & Levinthal 1990). I detta fall så är 
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den nya kunskapen nära relaterad till befintlig kunskap något som underlättar en intern 

assimilering och övervakande av omvärlden (Cohen & Levinthal 1990).   

3.6	  Dominant	  Logik	  
 
Modellen utgörs av en samstämmighet i betraktelsen av principer för hur en organisation ska 

skötas (Bengtsson&Kalling 2007). Detta är någonting som berör olika divisioner och 

avdelningar, men även hela branscher (Hellgren&Melin 1992).  Ledningens förmåga till 

styrning beror till stor del på hur ett övergripande organ kan förstå underliggande 

avdelningars dominanta logiker (Prahalad&Bettis 1986). Prahalad och Hamel (1990) menar 

att grundpelaren till en dominant logik är förståelse för beslutsfattare.  Något som bygger på 

individers erfarenheter. Om individer identifierar ett mönster som ger belöning så kommer 

detta mönster att upprepas i framtiden. För den dominanta logiken innebär detta att individer i 

organisationer tenderar att bygga sitt beslutsfattande på tidigare erfarenheter om lycksamma 

utgångar istället för grundligt analysera i varje beslutssituation. Den dominanta logiken gör på 

så sätt beslutsfattandet snabbare (Bengtsson&Kalling 2007). Prahalad och Bettis (1986) liknar 

en dominant logik vid en kognitiv karta för de individer som i en organisation tar strategiska 

beslut. Denna kognitiva karta, eller dominanta logik, baseras sedan på positiva och negativa 

erfarenheter (Prahalad&Hamel 1990). Där beslut som lett till negativa konsekvenser 

försvinner pågrund av frånvaron av belöning.  

  

I förnyelsesituationer så skapar dominanta logiker ett problem då det krävs ett avlärande 

(Hedberg, 1981) av gamla mönster för att ta till sig nya logiker samt en ökad experimentering, 

förståelse för omvärlden och organisationsanpassning (Hamel 2000). Om en organisations ska 

ta till sig ny kunskap så underlättas detta om den dominanta logiken passar de nya 

innovationerna. Vid en förnyelse av kunskap som faller utanför ramarna för den dominanta 

logiken så krävs mer ansträngning ifrån organisationen (Bengtsson&Kalling 2007). Förnyelse 

av kunskap är således till stor del beroende av hur väl den nya logiken överensstämmer med 

den dominanta (Prahalad&Bettis 1986). 

 

Om den nya kunskapen strider emot de befintliga dominanta logikerna så kan beslutsfattarna 

ta fel beslut angående nya, osäkra innovationer. Detta eftersom att en den nya innovationen, 

eller kunskapen, strider mot den rådande dominanta logiken så kommer ett beslut att tas 

baserat på tidigare erfarenheter i linje med den befintliga kompetensnivån. Istället för att 
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bygga ett beslut på adekvat information kommer då beslutsfattaren att besluta utefter den 

information och den kompetens som överensstämmer med den dominanta logiken. Beslut kan 

då komma att undermineras av felaktig kunskap (Prahalad&Bettis 1986).   

 

En organisations förmåga att förändra dominanta logiker är ett resultat av den organisationens 

inställning och förmåga att lära sig ny kunskap. Men för detta att ske så måste en 

avlärningsprocess ske (Hedberg 1981), i vilken äldre logiker tas bort och nya introduceras, 

något som ju mer framgångsrik en organisation är blir allt svårare.        
 

3.7	  Avgränsningar	  i	  teorin	  
 
I det teoretiska ramverket har vi presenterat de faktorer vi anser speciellt signifikanta för 

denna studie. Grundidéerna av hos de teorier vi har använt spänner över ett mycket större 

område än det vi ämnar undersöka. Vi anser därför att stora delar av teorierna behandlar 

aspekter av organisationer, lärande och adoptionsspridning som vi ämnar exkludera. Eftersom 

beslutsfattandet och attityd angående innovationer i organisationer är ett centralt tema för oss 

kommer vi att fokusera på de delar av teorierna som förklara hur beslut fattas, samt vilka 

faktorer som påverkar innovationsspridning, och till detta bakomliggande faktorer. Även hur 

lärande ter sig på individ- och organisationsnivå kommer vi att söka förklaringsgrunder i 

teorierna för.  
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KAPITEL 4 
 

Emperisk Analys 

Följande kapitel presenteras det empiriska resultatet från våra djupgående intervjuer. Vi 

angriper empirin analytiskt genom att presentera intressanta och relevanta observationer i 

enlighet med studiens ramverk. Eftersom vi oundvikligen tolkar empirin i samma moment som 

vi presenterar den, bör detta avsnitt ses som ett första steg i analysarbetet, som sedan följs 

upp i analysdelen.  

4.1	  Framtagna	  observationer	  
 
Vi presenterar här de nyckelobservationer som framkommit under empiriinsamlingen. Under 

insamlingsarbetet identifierades ett antal faktorer som var av särskild vikt för att kunna 

besvara studiens problemformulering. Dessa faktorer har vi sedan sammanställt under ett 

antal avsnitt. Dispositionen är följande:  

 

I avsnittet Befintlig teknik presenteras bankernas befintliga tekniska nivå, samt en bakgrund 

till den alltmer digitaliserade bankvärlden. Vidare framställs implikationerna av en befintlig 

övervakningsinfrastruktur.   

 

I avsnittet Organisation kommer makro- och mikrofaktorer gällande bankerna diskuteras. 

Värdekedjan, informationsspridningen och bankernas intressenter, kommer kartläggas för att 

vidare visa var och hur besluten tas gällande denna typ av investeringar, för att senare 

diskutera typen av beslut och olika preferenser hos bankerna. 

 

I avsnittet Externa barriärer presenteras de nyckelobservationer som rör externa faktorer 

och vilka konsekvenser dessa får på bankerna.  

 

I avsnittet Kunskapsläget i bank kommer empiri i samband med attityd till utveckling och 

digitaliseringen, samt vilken riskbenägenhet det finns hos bankerna, att tas upp.  
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I avsnittet Kunskapsgap presenteras belägg för en rådande kunskaps- och 

informationsasymmetri mellan de olika aktörerna i värdekedjan.   

4.2	  Befintlig	  teknik	  
 

4.2.1	  Teknisk	  nivå	  
 

”Vad man har satt in i banker, det är knappt lämpligt för privat bruk.” (Stefan Filobelli, 

Produktansvarig, Niscayah) 

 

Enligt Filobelli ligger nivån på kameraövervakningslösningar i de svenska 

detaljhandelsbankerna på en undermånlig nivå. Det befintliga systemet är då byggt kring 

analoga kameror som i de flesta fall är kopplade till en video encoder som gör om 

videosignalen ifrån ett analogt format till digitalt. Denna kopplas i sin tur till en DVR vilken 

spelar in och lagrar övervakningsvideon. Detta möjliggör en digitallagring av den inspelade 

övervakningsvideon. Enligt Ove Hägg (Niscayah) så har bankerna på senare tid utökat det 

befintliga hybridsystemet med att installera så kallade NVR (Network Video Recorder). Med 

denna så möjliggörs en spridning av den digitala videosignalen över ett nätverk. Denna 

lösning ser idag ut ungefär som det system som krävs för att stödja en digital 

övervakningskamera. Den egentliga skillnaden i utrustning mellan de två systemen är att om 

en bank använder sig av ett renodlat digitalt system så behövs ingen video encoder för att göra 

videosignalen digital. Signalen är redan digital direkt ifrån nätverkskameran. En analog 

inspelningsbar videobandspelare behövs därför inte längre för lagring. I och med detta så har 

man i detaljhandelsbankerna idag gått ifrån ett renodlat analogt kameraövervakningssystem 

till en hybridlösning, baserat på både analog och digital teknik.  Men inspelningen sker i 

slutändan digitalt och även uppspelning likaså. Av denna anledning har bankerna eliminerat 

en stor nackdel med de tidigare analoga systemen, nämligen kostnader för inspelning och 

lagring av kassettband. Detta gör övergången till renodlade digitala system inte lika attraktiv 

enligt bankerna. Då de i en mening redan har ett digitalt system.     

4.2.2	  Digitalisering	  av	  tjänster	  
 
Den påtagliga utbredningen av internetbanker bland storbankerna har idag resulterat i att fler 

och fler bankkontor läggs ner. Datamognande hos den svenska befolkningen samt Internets 

genomslagskraft har ökat hastigheten med vilken bankernas internettjänster har konkurrerat ut 
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de traditionella bankkontoren. Det är inte bara kundernas behov av en mer effektiv metod för 

att hantera enklare banktjänster som drivit på avvecklingen av bankkontor, det är även en 

kostnadsrationalisering ifrån bankernas sida som spelar in. Genom att förminska antalet 

bankkontor och banktjänstemän sänks bankernas kostnader (Forsebäck, 2000). En amerikansk 

studie av Booz-Allen och Hamilton (1996) har tagit fram en kostnadsjämförelse mellan att 

använda internetbanken och att utföra banktjänster på ett fysiskt bankkontor. De kommer i 

studien fram till att ett bankbesök kostar ungefär 1,07 USD medan användandet av 

internetbanken kostar 0,01 USD. Detta tyder på en påtaglig skillnad i kostnad för 

användandet. Vilket är ett betydande incitament för bankerna att reducera antalet bankkontor 

och istället investera i internettjänster. Samtidigt som bankernas internettjänster, och genom 

detta självbetjäningen, ökar så minskar andelen kontanter som hanteras i bankkontoren 

(Forsebäck, 2000). 

4.2.4	  Legacy	  
 
De befintliga övervakningssystemen i bankerna har i dagsläget suttit i de flesta bankkontor en 

längre tid. Tillsammans med de analoga kameror som idag sitter där finns även ett befintligt 

system av kabel och DVR, i vissa fall även en NVR. Detta betyder att det finns en befintlig 

infrastruktur för att klara av en analog videoövervakningslösning. Ove Hägg (Niscayah) ger 

en övergripande bild av bankernas kameraövervakning: 

 

Bankerna kör fortfarande analoga kameror till 95 %, om inte 100 %. De flesta 

bankkontor har sen en digital lagrare. (Ove Hägg, Bankansvarig, Niscayah) 

 

Vidare förklarar Hägg vilka implikationer en existerande infrastruktur får beträffande 

nyinvesteringar i övervakningskameror: 

 

om man bygger ett nytt kontor idag då kan man lika bra dra ett IP-nät samtidigt men 

det sker så sällan nu. I ett gammalt kontor som redan har ett ledningsnät med kablar 

blir det bättre med analogt. Lagrarna som vi säljer idag har möjligheten att ha både 

analoga och nätverkskameror. Om man byter på ett kontor kan man lika bra byta till 

digitalt. (Ove Hägg, Bankansvarig, Niscayah) 
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Hägg säger att eftersom att de flesta bankkontor idag redan har en infrastruktur som stödjer ett 

analogt system så är en analog videoövervakningslösning att föredra. Det möjliggör en 

användning av den befintliga strukturen och eliminerar således behovet av en helt ny 

infrastruktur. Detta innebär för bankernas del att priset pressas nedåt genom att använda en 

analog lösning. Hägg tycker alltså att om fallet är det omvända och det är fråga om en 

nybyggnation, då är det mer fördelaktigt för bankerna att installera en nätverksinfrastruktur 

som stödjer digitala kameror.  

 

 

… bankerna har oftast egna kablar som går att använda. Kan man integrera med redan 

befintliga kabeldragningar så är det positivt. Men vi har även fiberkablar på plats som 

går att använda till annat än det ursprungliga, att överföra betalningstransaktioner, 

som kan integreras med övervakningen.(Christer Derger, Säkerhetschef, Nordea) 

 

Christer Derger (Nordea) stödjer Häggs resonemang om att befintlig infrastruktur påverkar 

beslutet angående valet av övervakningssystem. Han framhåller den positiva aspekt som ett 

redan draget kabelsystem medför. Men han tar även upp det faktum att bankerna idag redan 

har ett befintligt system av kablar som stödjer den digitala tekniken, vilket innebär att det 

redan finns en befintlig infrastruktur för de digitala nätverkskamerorna.      

 

4.3	  Organisation	  
 

4.3.1	  Makroförhållanden	  
 
Studien tar avstamp i bankerna och hur dessa ställer sig inför det aktuella teknologiska skiftet 

inom övervakningsutrustning. För att ge en övergripande blick över den värdekedja som 

bankerna ingår i när de investerar i övervakningssystem så har vi även undersökt de övriga 

aktörerna i kedjan. Vi har valt att intervjua en leverantör och en systemintegratör för att på så 

sätt identifiera till vilken nivå ny teknik och information om ny teknik når slutkunden, 

bankerna.  

 

Utveckling och produktion av övervakningskameror sker hos en leverantör. Det är 

leverantören som står för de specifika produkter, i detta fall kameror, som används i det 
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färdiga övervakningssystemet. För bankerna sätter sedan en systemintegratör ihop produkter 

ifrån olika leverantörer av säkerhetsprodukter till ett färdigt system. Det är sedan 

systemintegratören som säljer in ett sammansatt övervakningssystem till bankerna. 

 

Bankerna är enligt Ove Hägg (Niscayah) en slutkund som kräver ett övervakningssystem där 

videoövervakning ingår. Bankerna köper således inte in stand alone - lösningar för att 

övervaka sina bankkontor. Pågrund av detta så går banken inte till leverantören för att köpa in 

en övervakningslösning. De tar istället kontakt med en aktör som klarar av att leverera alla de 

delar av ett säkerhetssystem som krävs, exempelvis kameror, inspelningsutrustning, 

tillträdeskontroll och elektroniska lås. Hägg säger att bankerna är en slutkund som vet vad de 

vill ha och att de förstår säkerhetsbranschen på ett annat sätt än andra branscher. 

 

Markus Lathinen (LUSAX) pekar på att bankernas höga kravnivå skiljer sig från exempelvis 

mindre retail-företag, men också ifrån gigantiska installationer på flygplatser. Han menar att 

bankernas roll i förhållande till leverantörer och systemintegratörer kan illustreras i denna 

pyramid. 

 

 
Figur 4.1 (Illustration av riskspridning) 

 

Det översta fältet representerar gigantiska installationer på exempelvis flygplatser. Dessa 

kräver en enorm expertis och det är endast mycket stora företag som åtar sig dessa typer av 

installationer. Lathinen exemplifierar detta genom den säkerhetsinstallation som för några år 

sedan gjordes på Arlanda flygplats. Denna installation gjordes av SAAB AB (som inte skall 
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förvirras med biltillverkaren SAAB Automobile AB). Ett företag som sedan kontrakterade ut 

mindre delar av installationen på andra företag. Det får i dessa installationer inte finnas någon 

risk för att systemen inte kan fungera eller haverera. Lahtinen säger: ”failure is not an option”. 

Lahtinen påpekar att dessa installationer inte är så många, men att den köpvolym som är 

aktuell är mycket stor. De kräver stora investeringar som innebär att beslut angående 

utrustning och samarbetspartner måste vara noga genomtänkta. Lahtinen menar att vid en 

sådan installation vill inte installatörer eller investerare prova något som inte noga är testat 

och där det finns en risk för haveri.  

 

Understa delen av pyramiden visar de installationer av videoövervakningsutrustning som till 

antalet är många men där volymerna är betydligt små. Dessa utgör exempelvis av mindre 

butiker och små industriföretag. Eftersom att det är fråga om en mindre volym av kameror 

och stödjande utrustning så krävs inte ett lika genomarbetat beslutsunderlag som i pyramidens 

övre skikt. Investerare i detta undre skikt kräver inte en lika låg risknivå förknippad med 

utrustningen som toppskiktet gör. Lahtinen menar att detta gör denna kundgrupp mycket mer 

benägen att testa en ny teknik. En icke-fungerande kamera är för dessa inte hela världen säger 

han.  

 

Lahtinen menar att bankerna befinner sig på en nivå mittemellan de riskaversiva 

installationerna på exempelvis flygplatser och de mindre, mer riskbenägna, köparna inom 

exempelvis retail. De är en kundgrupp som ställer höga krav på övervakningsutrustning, men 

att de inte har lika höga krav som en flygplats. Även Hägg berör detta resonemang genom att 

säga att bankerna ställer höga krav på systemintegratören samt övervakningskamerorna ifrån 

leverantören. Hägg säger också att det bankerna ställer krav på systemintegratören att de ska 

tillhandahålla exempelvis kameror. Bankerna ställer inga direkta krav till leverantören. Han 

menar att de kräver fungerande utrustning, men att det är systemintegratörens arbete att ta 

fram en övervakningslösning ifrån en leverantör som överensstämmer med bankens krav.       
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Figur 4.2 (Illustration av värdekedjan) 

4.3.1.1	  Informationsspridning	  	  	  	  
 

Enligt Ove Hägg (Niscayah) så tar bankerna till sig information angående ny teknik i en snabb 

takt. De har således en uppdaterad syn på övervakningsindustrin och de ny produkter som 

lanseras, menar Hägg. Vid nyinstallationer tar banken i samarbete med systemintegratören 

fram en fungerande lösning för olika bankkontor. Hägg menar att upplägget för detta är att 

systemintegratören agerar expert och presenterar olika lösningar för banken. Banken och 

systemintegratören testar sedan de olika lösningarna, ibland på plats och i andra fall i speciella 

laborationssalar, för att avgör vilken lösning som är mest lämplig. Hägg säger även: 

 
när det kommer nya produkter så prövar vi det tillsammans med dem (bankerna). Det är ju så man lär 

sig.(Ove Hägg, Bankansvarig, Niscayah) 

 

Bankerna besöker även säkerhetsmässor för att hålla sig uppdaterade vad gäller 

leverantörernas senaste produkter. Men Christer Derger (Nordea) framhäver att banken måste 

vara kritisk i sitt granskande av de nya produkterna. 
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Leverantörerna proppsar på oss en massa nya grejer på olika mässor som säkert är jättebra, men det 

gäller att leverera rätt kvalitetsnivå till vad vi egentligen behöver. (Christer Derger, Säkerhetschef, 

Nordea) 

 

Derger menar att de på säkerhetsmässorna delges ett överflöd av information angående olika 

nyheter på säkerhetsmarknaden. Information som banken inte riktigt tar till sig pågrund av 

informationens kvantitet. Han menar att leverantörerna ofta inte ser till bankens behov utan 

försöker sälja in utrustning som inte är aktuell för dem. Även Bertil Ellvén (Swedbank) för 

detta resonemang.   

 
Sen finns det hur många andra (leverantörer och systemintegratörer) som helst. Om man tittar på 

säkerhetsmässorna så dränks man nästan i alla olika system och nya produkter. Vi har några stycken 

systemintegratörer som vi arbetar med, men vi håller oss inte bara till en för att hålla ett öga öppet mot 

resten av marknaden. (Bertil Ellvén, Säkerhetschef, Swedbank) 

 

Ellvén menar på att säkerhetsmässorna inte bidrar speciellt mycket för att skapa en bättre 

förståelse för innovationer på säkerhetsmarknaden, han framhäver istället att det är ifrån 

systemintegratören som de får mestadels av sin information. Systemintegratören är den som 

sätter ihop deras övervakningslösning utifrån deras behov, den tekniska biten är inte deras 

ansvar.    
 

4.3.2	  Mikrobeslutfattande	  
 
I följande avsnitt kommer de olika rollerna, var beslutfattandet sker och vad besluten omfattar 

att presenteras från våra observationer i empirin. 

4.3.2.1	  Centraliserade	  beslut	  &	  Roller	  
 
Med stöd från samtliga banker intervjuade till denna studie har vi kunnat lokalisera var 

besluten fattas i bankerna gällande denna typ av beslut. Tillsammans med ledningen sätter 

samtliga säkerhetsansvariga på de olika bankerna, centralt mer generella och grundläggande 

beslut och har även det slutgiltiga ordet rörande denna typ av investering på vardera bank.  

 

Centralt beslutas främst det regelverk som gäller för alla kontor. Regelverket säger främst att 

alla kontor till banken skall vara kameraövervakade, enligt Derger (Nordea) och Ellvén 
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(Swedbank), samt var och hur kamerorna skall vara placerade enligt Aytap (SEB). Ellvén 

bekräftar även att säkerhetsavdelningen tillsammans med bankens inköpsavdelning väljer ut 

vilka systemintegratörer de tecknar ramavtal med. Som även bekräftas av Derger.  

 

IT-avdelningen kan även vara med och ge råd till säkerhetsavdelningen så gott de kan. 

Waattovaara (SEB) påvisar dock, att det främst är säkerhetsavdelningen som har hand om 

beslut gällande kameraövervakning. Då säkerhetsavdelningen har experter som kontinuerligt 

sätter sig in i ny teknologi rörande fysisk övervakning. Derger menar istället att Nordea 
samarbetar med IT-avdelningen när man ska integrerar lösningar med den befintliga IT-

säkerheten. IT-avdelningen blandas därför endast in när de ska använda interna nät, då för 

leveransen av en, för övervakningssystemet, stödjande IT-infrastruktur. 

 
IT-avdelningen är en slags leverantör, dem ska bara lämna teknisk support och tekniska synpunkter om 

det skulle vara nått problem med utrustningen. Det är Snarare filöverföringen man tittar på om det 

funkar i systemet. (Christer Derger, Säkerhetschef, Nordea) 

 

Med stöd av ovanstående stycke, Ellvén och systemintegratören Niscayah, har vi även 

uppmärksammat att IT huvudsakligen inte är inblandade i bankernas beslut angående 

kameraövervakning. Dock förkastas inte att de kan mer inblandade i besluten vid en 

digitalisering av övervakningssystemen. Detta exempelvis om bankerna börjar använda 

nätverkskameror i det egna nätverket för att centralt kunna övervaka alla kontor. Stefan 

Filobelli (Niscayah) menar dock att bankerna borde sluta det nätverk som används för 

kameraövervakning för att förhindra intrång. 

 
De borde skilja på det ena och det andra i nätet. När det kommer till digitalt fyller det lagringsutrymmet 

snabbt. Viktigt att IT-folket är med och säger sitt. Man försöker hålla det till slutna nätverk, så att man 

inte har möjlighet att ta sig in utifrån. (Stefan Filobelli, Produktansvarig, Niscayah) 

 

Ellvén säger att beslut angående omfattningen av kameror på kontoren anpassas och bestäms 

på lokala förhållanden. Bankkontoren får skicka en ansökan till säkerhetsavdelningen om att 

de behöver kameraövervakning. Då skickar säkerhetsavdelningen över olika offerter ifrån de 

systemintegratörer banken knutit långsiktiga avtal med. De lokala kontoren får då välja en 

offert från valfri systemintegratörer som har ramavtal med banken. Bankkontoren har dock 

inte befogenhet att köpa av några andra systemintegratörer än vederbörande har knutit 

ramavtal med.  
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Vi har fyra systemintegratörer. De presenterar sina nyheter kontinuerligt. Vi tar del av informationen och 

de vet vad vi är ute efter. Det ringer konstant leverantörer som försöker sälja in sina grejer, men de 

nobbar vi. Det är ju för att vi har avtal med dessa fyra systemintegratörer och för att vi vill knyta 

långvariga relationer till dessa. (Bertil Ellvén, Säkerhetschef, Swedbank) 

 

Antal avtal hos bankerna med systemintegratörer varierar. Men samtliga säkerhetsansvariga i 

denna studie bekräftar att det gäller ett fåtal kontrakt, dessa med avsikt för långsiktigt 

relationer. Kring detta resonerar även Erik Bladh (AXIS). 

 
Bankerna har stora långsiktiga avtal med systemintegratörer. Exempelvis Niscayah. De har de flesta 

bankerna och det handlar om dem största på marknaden (Erik Bladh, Sales Technician, Axis) 

 

Bankerna söker således inte samarbeten med nya systemintegratörer utan de använder sig av 

de långsiktiga relationerna med sina befintliga systemintegratörer, något som både Ellvén och 

Waattovaara bekräftar.  

 
Våra leverantörer är Niscayah, före detta Securitas, som är en stor leverantör till bankerna, Nile är ett 

annat som köper kamerasystem och sätter ihop det. Gunnebo jobbar vi också med till viss del. Sen finns 

det hur många andra som helst som vi inte jobbar med. Om man tittar på de här säkerhetsmässorna så 

dränks man nästan i alla olika system och leverantörer. Vi har några och håller oss inte bara till en 

systemintegratör för att hålla ögat öppna (Bertil Ellvén, Säkerhetschef, Swedbank) 

 

Ellvén fortsätter med att beskriva förhållandet till systemintegratören på följande sätt: 

 
Men normalt så är det systemintegratören som är specialister och kommer med förslag, som de sedan gör 

en egen bedömning av. Sen fixar systemintegratören allt. Systemintegratören kommer även med förslag 

när det kommer nya grejer. (Bertil Ellvén, Säkerhetschef, Swedbank) 

 

Även Hägg bekräftar även att beslut om kameror kan tas på regional nivå i ett fåtal fall.  Han 

tillför ytterligare information angående installationer i större bankkontor. Då kan bankerna 

komma att ta in konsulter som hjälper till. Bladh bekräftar även detta och hänvisar till att de 

har kontakt med de konsulter som jobbar med bankerna. På detta vis specificerar installatören 

in sig så att konsulten kan visa upp offerter på både digitala och analoga 

övervakningskameror. 
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Figur 4.3 (Illustration av utbyggd värdekedja) 

 

4.3.2.2	  Produktnivå	  &	  Specifika	  Beslut	  	  
 
Vi har uppmärksammat att det är mer generella besluts angående kameraövervakning som 

bestäms av banken, och därmed inte beslut om vilken produktnivå. Vi har observerat att 

beslut rörande vilken teknisk kamerautrustning banken ska använda och vilken kamera de 

väljer huvudsakligen inte upp på slutkundsnivå.  

 
Vi ställer kravet på systemintegratören. Det här vill vi ha ut, se till att vi får det. Sen vad de petar in för 

grejer, spelar ingen roll. Vi går inte in djupt i tekniken utan de får de då komma med till rimliga priser. 

Vi vill kunna identifiera någon, se vad som händer vid en kassadisk, vad är det för dokument som lämnas 

över? Hur systemintegratören teknisk löser det bryr vi oss inte om. (Bertil Ellvén, Säkerhetschef, 

Swedbank) 

 

Vi uppmärksammar även att beslut i dagens läge gällande övergången från analogt till digitalt 

inte spelar någon större roll för bankerna. Som tidigare nämnt i avsnittet befintlig teknik 

påvisas att de mer eller mindre har en uppfattning om att de redan kör digitalt med hjälp av de 

digitala encoders som används till de analoga kamerorna. Filobelli (Niscayah) stärker även 

detta genom att mena att bankerna vill ha helhetslösningar. Systeminstallatörerna fixar bland 
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annat lagrare, funktioner, kameror etc. och därmed tar de besluten om vilken teknik banken 

bör använda. 
 

Egentligen skiter vi i det, bara systemintegratören kan garantera att dem uppfyller de krav vi har på det 

vi vill ha ut. Om det då sitter en analog kamera eller digital kamera, det spelar ingen större roll. Det 

handlar mer om kostnaden då. (Bertil Ellvén, Säkerhetschef, Swedbank) 

 

Ellvén tar sedan upp att bankens huvudsakliga krav bestäms av de riktlinjer som har utformats 

i banknormen. Banknormen kommer beskrivas mer specifikt under nästa avsnitt externa 

faktorer. Ellvén menar vidare att med hjälp av de riktlinjerna från banknormen hjälper 

systemintegratören till att lösa upplägget med allt och kan på detta vis bygga upp olika 

paketlösningar till banker efter dessa preferenser. Bladh bekräftar även detta resonemang och 

menar att bankerna helt och hållet följer det systemintegratörerna säger att de ska ha. Även 

Ove Hägg (Niscayah) instämmer i detta resonemang när han påstår följande: 

  
Genom ett samarbete mellan systemintegratörerna och banken tar de fram något. Det går generellt ut på 

att systemintegratörerna är experter och ger förslag till en lösning. De har väldigt mycket att säga till om 

i besluten. Bankerna litar på dem. De samarbetar mycket (Ove Hägg, Bankansvarig, Niscayah) 

 

4.3.2.3	  Investeringsbeslut	  &	  Preferenser	  
 
Enligt Aytap (SEB) och Netterheim (Färs&Frosta) så är det funktionen och kvalitén som styr 

specifikationerna till valet av kamerautrustning. De båda anser att priset även spelar roll, men 

att det främst är kvalitén som avgör. Netterheim påvisar att deras specifikationer först och 

främst ges till ett försök att följa banknormen (se banknormen). Som även de andra 

säkerhetscheferna bekräftar. Bankerna tycker dessa riktlinjer är bra och försöker följa dessa så 

gott de går, menar Netterheim. Bertil Ellvén (Swedbank) menar att bankerna ger 

systemintegratörerna specifikationer om vad de vill ha och vad de ska klara för tekniska krav. 

De specifikationer och tekniska krav som ställs utgår då från banknormens riktlinjer, som 

sedan systeminegratören försöker följa. Även Ove Hägg (Niscayah) bekräftar detta.  

 
Bankerna ställer krav på att de vill följa banknormen, de talar om var de ska ha kameror och vad de ska 

se. Sen Vad det är för fabrikat är ganska ointressant. Poängen är fortfarande att det som är väsentligt till 

banken är att få en så bra bild som möjligt som man kan leverera till polisen. De lägger mycket på att få 

bra bild (Ove Hägg, Bankansvarig, Niscayah) 
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Derger påvisar att de gör en avvägning av kvalitet gentemot kostnad och att prisskillnaden 

inte är jättestor om man inte köper ett billigt men undermånligt system, vilket de ändå inte gör 

och menar att priset är viktigt men inte avgörande. Bertil Ellvén (Swedbank) menar på 

bildkvalité är viktigt men att en fördyrning av systemet leder till att investeringen inte blir av.  

 
Vi lägger digitalt i åtanke. Det är möjligt men det är ekonomin i det hela som styr. Exempelvis har vi 

kapacitet, stör vi annan trafik etc. Men sen så styr priset. Där vi kanske skulle vilja ha två kameror har vi 

en för att det kanske räcker så, men det hade blivit bra mycket bättre om vi hade haft två. Men 

fördyrningen kanske inte är värt det. Då används de pengarna till något annat istället kanske. (Bertil 

Ellvén, Säkerhetschef, Swedbank) 

 

Stefan Filobelli menar även han att investeringens storlek påverkar bankernas beslut 

beträffande kameraövervakningen. 

 
Det är plånboken som styr väldigt mycket. Särskilt här i Sverige om man jämför mot de andra länderna 

på kontinenten. Bankerna i Sverige har väldigt stram budget. De vet vad som finns, men det behöver inte 

vara det värsta. De är snåla och har väldigt snåla ramar att röra sig på. De behöver någonting, men det 

behöver möjligtvis inte vara det värsta. (Stefan Filobelli, Produktansvarig, Niscayah) 

 

Erik Bladh (Axis) menar också att idag är det helt och hållet plånboken som styr i bankerna. 

Waattovaara menar att SEB har som princip att alla deras investeringar skall byggas upp av 

ett business case, vilket betyder att om de ska skaffa någon ny typ av säkerhetslösning måste 

det finnas anledningar till skiftet. Detta vara en besparing i och med investeringen eller att de 

måste öka säkerheten för kund, anställda eller en väktare etc. Waattovaara fortsätter och 

menar att det svåraste i en sådan här investering är att motivera varför de behöver just den 

specifika lösningen. Det som styr om de ska satsa på en säkerhetslösning eller inte är att det 

måste det vara billigare, eller om möjligt måste de tjäna mer pengar på det. Men det kan även 

vara så att de behöver ta bort en kvot som de inte kan accepteras som exempelvis att de kan 

bli rånade. En drastisk åtgärd som har gjorts för att minska detta är att de har börjat ta bort 

kontanter från kontoren som tidigare har påvisats.  

 
Vi går inte över till någon ny teknologi om det inte finns någon jäkligt bra anledning till att vi ska göra 

det. Vi hoppar på teknikvågen när det finns någon anledning för oss att göra det. Vi måste kunna försvara 

den investeringen rent ekonomsikt. Vi kommer inte byta för att det är det senaste eller häftigt. Vi gör det 

om vi kan få videoövervakningen billigare, mer effektiv eller hantera övervakningsbilderna mer 
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snabbare, det måste finnas fördelar för att vi ska byta teknologi generellt, vi kommer aldrig byta för att 

något är det senaste. (Pasi Waattovaara, IT Security Officer, SEB)  
 

Vi har i enlighet med Fiobellis uttalande: ”Det finns flera banker som har kvar saker sen 20 år. Det är 

otroligt trögt på bank sidan.” uppmärksammat att bankerna byter ut systemen sällan. Netterheim 

(Färs&Frosta) menar att det är dyrt och att de byter så ofta de går, ungefär vart tionde år. 

Derger (Nordea) menar att det går snabbare och snabbare, och att en gissning skulle vara 

mellan tio till femton år. Men allt fler kontor blir kontantlösa och en bedömning behöver 

göras om vad som verkligen behövs. Ellvén (Swedbank) menar istället att man räknar med 

avskrivningar på 5 år, men att den digitala utrustningen skulle räcka mycket längre, men att 

man helt tillförlitat sig ansvaret på systemintegratören om vad man skall ha kvar eller vad 

man behöver byta. Bladh menar att bankerna fortfarande idag byter till nya analoga kameror, 

men att man väntar sig en trend mot nätverkskameror inom 2-3 år. 

 

4.4	  Externa	  faktorer	  
 

4.4.1	  lagar	  
 
Den fjärde november 2009 lämnades till justitieministern en kameraövervakningsutredning 

över ett lagändringsförslag till en ny kameraövervakningslag. Förslaget till en förändring av 

den befintliga lagen grundar sig i att dagsläget ser ut som sådant att kameraövervakning 

regleras i två olika lagar, lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen. 

Lagförslaget som är under behandling föreslår att all kameraövervakning, utan privat 

övervakning, ska regleras i en lag, kameraövervakningslagen. Genom att samla allt under en 

lag istället för två har till syfte att förenkla den juridiska processen angående 

kameraövervakning. Enligt Björn Tideman på länsstyrelsen så tar utredningen inte upp 

eventuella tekniska specifikationer och hur dessa påverkar videoövervakningen i bankerna, 

utan att utredningen istället anser att den länsstyrelsens tillämpning inte är enhetlig och att det 

i dagsläget finns ett behov av ökad samordning på kameraövervakningsområdet. Lagen 

kommer endast att få tekniska implikationer i den mening, att tillåten lagringstid ökar ifrån en 

månad till tre. Utredningen föreslår inte att utöka bankernas möjlighet till att dela bilder av 

misstänkta i syfte att förhindra brott. Det nya lagförslaget innebär generellt att kravet på nya 

tekniska innovationer angående kameraövervakning inte påverkas mer än utökningen av 

videolagringstiden. 
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Bertil Ellvén (Swedbank) ser på lagändringsförslaget som ett incitament till att möjligtvis se 

över den utrustning som de idag använder i bankkontoren. De system de idag har skulle inte 

klara av en eventuell utökning av lagringstiden. Bankerna måste då se över de befintliga 

övervakningssystemen för att i förekommande fall behöva göra nyinvesteringar i moderna 

utrustning mer kompatibel med den nya kameralagen.  

Även Ove Hägg (Niscayah) anser att de befintliga videoövervakningssystemen i bankerna inte 

kommer att klara av en möjlig omställning ifrån att endast lagra en månads video till att i 

framtiden eventuellt kunna lagra upp till tre månaders. Men Hägg menar att detta inte betyder 

att bankerna måste byta till nätverkskameror för att klara av skiftet. 

 
lagen ändrar från 1 månads lagring till 90 dagars lagring då måste man byta ut systemen för 

instrumenten klarar bara av 30 dagars lagring. Beroende på hur gammal utrustningen e så kommer de 

inte klara av den de måste köpa nytt för att klara av det, men det har inget att göra med analogt eller 

digitalt på kamerafronten. (Ove Hägg, Bankansvarig, Niscayah) 

 

Bertil Ellvén framhäver ytterligare en aspekt av lagen som inverkar negativt på 

övervakningen i banken. Ellvén menar även att lagen hindrar bankerna ifrån att ha rörliga 

kameror samt att fast optik är ett måste. 

 
Vi får bara ha fast optik på grund av lagen. Vi kan inte gå in o zooma efteråt vi kan inte ha kameror som 

flyttar sig runt heller och det är ett problem. (Bertil Ellvén, Säkerhetschef, Swedbank) 

  

Bankernas val av videoövervakningsutrustning påverkas således av lagar som behandlar 

kameraövervakning. Lagarna utgör därmed en extern faktor som påverkar bankernas beslut 

angående val av utrustning.   

     

4.4.2	  Banknormen	  
 
Banknormen är ett för bankerna välanvänt verktyg för att säkra en viss kvalitetsnivå på 

övervakningsvideo. Den är framtagen av Bankföreningen, Polisen, SKL (Statens 

Kriminaltekniska Laboratorium) och Svensk Handel med ändamålet att underlätta polisens 

hantering av bankernas inspelade övervakningsvideo. Pågrund av existensen av ett otaligt 

antal olika format för övervakningsmedia så uppmanar banknormen till att följa denna för att 

underlätta polisens hantering av bilder och video samt förhindra investeringar i undermånliga 
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övervakningssystem. Enligt Ove Hägg (Niscayah) kan banknormen beskrivas som ett 

optikerbesök för kameraövervakningssystemet. En liknande provtavla som en optiker 

använder med rader av bokstäver i olika storlekar används även i bankerna för att testa 

kvaliteten på övervakningssystemet. Enligt banknormen så måste bankernas 

övervakningssystem klara ett flertal tekniskt specifika krav både för typ av 

övervakningsutrustning men även för bankkontorens miljö. Se bilaga för exempel på 

provtavla. 

 

Idag utgår de fyra svenska detaljhandelsbankerna ifrån banknormer på ett eller annat sätt. 

Genom att följa det framtagna materialet så skapas ett sorts samarbete mellan bankerna 

angående kameraövervakningen. Motivet bakom Banknormen finnes i det faktum att 

kameraövervakningssystem i bankerna tidigare hållit, och i stor utsträckning fortfarande gör 

enligt Stefan Filobelli (Niscayah), en undermånlig nivå, något som i vissa fall försvårat 

behandling av inspelad video. Bertil Ellvén (Swedbank) tycker att banknormen underlättar 

bankens presentation av kravbilden för systemintegratören. Banken kan genom banknormen 

visa systemintegratören vad som erfordras i banken och vilken kvalité som är nödvändig. 

Detta resonemang får medhåll av Christer Derger (Nordea), Anders Netterheim (Färs&Frosta) 

och Kevin Aytap (SEB). Men både Netterheim och Aytap understryker att de i vissa fall har 

svårt att klara av att följa banknormen på grund av tekniska begränsningar.           
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Figur 4.4 (Utökning av värdekedjan med tillägg för externa faktorer) 

4.5	  Kunskapsläget	  i	  bank	  
 

4.5.1	  Attityd	  till	  digitalisering	  
Den allt mer digitaliserade världen är något som de banker vi talat med inte känner sig hotade 

av, tvärt om. Bankerna är medvetna om den snabba utvecklingen av IT-sektorn och dess 

påverkan på branscher som tidigare inte förknippats med höga teknologiska nivåer. Som vi 

nämnde i inledningen har bankbranschen i stor utsträckning redan anpassat sig till den digitala 

revolutionen, genom internetbanker. Bertil Ellvén på Swedbank menar att de har en positiv 

attityd till digitalisering och är inte rädda för den nya teknologin ur säkerhetssynpunkt. 

 
Jag ser absolut inte IT-övervakning som något hot mot säkerheten. Till viss del har vi det, sen vet jag att 

en del banker har det i sina nätverk, det är inte värre än att föra över all annan information vi för över 

och skyddar över nätverket idag. (Bertil Ellvén, Säkerhetschef, Swedbank) 

 

Ellvén utvecklar resonemanget och talar om utveckling av säkerhetsbranschen som en naturlig 

företeelse. Det har redan skett på andra platser inom bankbranschen, exempelvis utvecklingen 

av internetbanken. Där har redan IT blivit en naturlig del av bankverksamheten. Ellvén ser då 
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en utbyggnad av IT-systemet till att även innefatta videoövervakning inte som en 

säkerhetsrisk.    

 

Ove Hägg (Niscayah) påpekar att bankernas inställning till kameraövervakning har under en 

längre tid stadigt utvecklats. Tidigare var kameraövervakningen inte prioriterad i bankerna. 

Idag ser bankerna att nivån på kameraövervakningen är väldigt viktig. Detta avspeglar sig i de 

ökade investeringarna som bankerna gör i övervakningssystem. 

 
Förr i tiden ville man (bankerna) inte lägga lika mycket pengar på kameraövervakning, men i dagsläget 

lägger bankerna oerhört stora pengar på det. Kameraövervakningen idag har fått en högre prioritet. 

(Ove Hägg, Bankansvarig, Niscayah) 

 

Hägg ser att bankernas ökade intresse i videoövervakning har att göra med utvecklingen av 

videoövervakningssystemen. Den ökade kvalitén på bilderna och utökningen av 

funktionaliteten har effektiviserat bankernas förmåga att använda videoövervakning. Bilder 

ifrån ett rån kan i och med utvecklingen behandlas snabbare. 

 

Moderniseringen av utrustningen och effekten av detta är något som även Bertil Ellvén talar 

om. De nya funktionerna som den nyare tekniken för med sig, leder till en effektivisering av 

tidigare arbetsprocesser.    

 
Vi har fjärrkameror på vissa platser som man kan plocka fjärrbilder ifrån och sedan kan skickas direkt 

till vår egen larmcentral. Det underlättar för oss att kunna sköta sådant över internet. (Bertil Ellvén, 

Säkerhetschef, Swedbank). 

 

Ellvén fortsätter med att säga att utvecklingen inte har avstannat vilket medför att de nya 

processerna ytterligare kommer förfinas i framtiden. Därför känner Ellvén en positivism inför 

digitaliseringen av säkerhetsbranschen.  

 

Christer Derger (Nordea) ser även en positiv attityd till användning av kameraövervakning 

ifrån bankpersonalen. Han talar om att övervakningskamerorna skapar en tryggare arbetsplats 

för de banktjänstemän som arbetar på bankkontoren.  

 
Personalen vill i vissa fall ha fler kameror i bankerna än ledningen av trygghetsskäl. De känner sig helt 

enkelt tryggare med kameror. (Christer Derger, Säkerhetschef, Nordea) 
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När det kommer till IT-avdelningens inblandning i valet av säkerhetslösningar, menar Derger 

att även dessa inte brukar ha några invändningar till digitaliseringen.   

 

4.5.2	  Riskbenägenhet	  	  
 

Bankerna hör inte till den grupp som är risktagare och ligger främst när det kommer till ny 

övervakningsteknologi. Genom samtalen med samtliga respondenter har det framkommit att 

även då bankerna är positiva till ny teknologi och ser digitaliseringen som en given framtid, 

finns det inget direkt incitament för banker att vara tidiga när det kommer till anammandet.     

 
Vi har väl nog varit med i tekniken rätt mycket, men vi vet ju också att det tar lite tid innan nya grejer 

uppfyller det som leverantörerna påstår att de ska göra. Man vet då, att har det kommit ny teknik så är 

den snart gammal, och då kanske man väntar och inte tar den första generationen. Man väntar lite grann 

för att se; när kommer utvecklingen att…, vi kanske får mer för pengarna om vi väntar ett litet tag och 

inte hoppar på tåget med en gång. (Bertil Ellvén, Säkerhetschef, Swedbank) 

 

Ellvén (Swedbank) menar att dem är relativt vakna när det kommer till nya lösningar och ny 

teknik, men att om de väntar lite så har prislappen gått ner. Teknologin testas primärt på 

retailmarknaden, och först när ett välfungerade alternativ tar fäste, sjunker priserna. Det finns 

inte någon direkt anledning för bankerna att riskera nya system som kan föra med sig 

barnsjukdomar, där priset med stor sannolikhet är onödigt högt. Waattovaara håller med om 

att det inte finns någon anledning för bankerna vara först ut på marknaden och ta den 

ekonomiska smällen. Stefan Filobelli (Niscayah) tar upp ett likande exempel; 

 
Jag har en uppfattning om att när konsumentmarknaden kommer och får lite bredd på det hela, så 

förändras hela prisbilden. Man kan ju jämföra med de första platt-tv som enbart användes vid 

företagspresentationer och kostade ca 80 000 kr, och idag är det ju en helt annan prisbild. (Stefan 

Filobelli, Produktansvarig, Niscayah)   

 

Det framgår att de banker vi talat med är av uppfattningen att de inte har någon brådska att 

anamma ny teknologi, för den nya teknologins skull, utan de har tid att vänta till ett särskilt 

behov uppstår. De verkar resonera som att de har råd att utnyttja resten av marknaden genom 

att avvakta och se hur den framtida standarden kommer att utvecklas. Bankerna behöver 
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nämligen inte tävla mot varandra angående vem som har den bästa övervakningsteknologin. 

Enligt Christer Derger (Nordea) förhåller det sig snarare på motsatt vis, nämligen att de olika 

bankerna samarbetar när det kommer till säkerhet.  

 
Det finns en gammal överenskommelse, att allt vad det gäller säkert; där konkurrerar vi inte. Vi 

konkurrerar alltså aldrig om säkerhet mellan bankerna. Vi håller varandra informerade. Det är total 

öppenhet på det här området. Vi konkurrerar om produkter, tjänster och kunder, men aldrig om säkerhet. 

(Christer Derger, Säkerhetschef, Nordea) 

 

Han menar att om en annan bank, som förslagsvis Swedbank, uppgraderar sitt 

säkerhetssystem, är det fritt fram för Nordea att komma och titta om det är resultatrikt. Derger 

är vidare av åsikten att nyttan med de nya produkterna kan överstiga de befintliga, men att 

prisnivån på dessa inte gör det försvarbart att riskera byta system enbart pågrund av 

existensen av en marginellt bättre produkt på marknaden.  

 
Teknikutvecklingen har gått ganska snabbt de senaste åren. Detta innebär att skulle vi följa varenda 

leverantör som kom och pratade med oss om deras nya fantastiska anläggningar, som säkert är jättebra, 

skulle vi behöva byta jämt och det har vi ingen lust med. En leverantör kan säkert uppfatta oss som 

försiktig. Men det är inte samma sak som att vi är det. Vi måste hela tiden väga kostnaden mot nyttan. 

(Christer Derger, Säkerhetschef, Nordea) 

 

Waattovaara (SEB) är av liknande åsikt och uttrycker att de aldrig byter övervakningssystem 

för att något är det senaste eller häftigaste. Han berättar att det ringer otroligt många 

leverantörer varje dag och vill att dem ska byta lösningar. Men att det inte funkar på det viset. 

De byter teknologier när det finns behov till det, och när behovet uppstår kommer dem att lösa 

det. Det är alltså inte de nya lösningarna i sig som intresserar bankerna utan det är, som vi 

tidigare har nämnt, främst behovet och kravet på ”output” som styr. Det kan tänkas självklart, 

men det skiljer sig från andra branscher där strategiska beslut angående ny teknik måste fattas 

och risker måste tas, för att det på grund av konkurrens inte finns utrymme till att hamna på 

efterkälke. Ellvén menar att bankerna kanske kan uppfattas som motsträviga när det gäller ny 

teknik, men att det mest beror på att det finns ett så stort utbud med många som erbjuder olika 

lösningar, utan att egentligen riktigt veta vad bankerna behöver.   

 
Det ringer säljare av alla möjliga system som hittat på något nytt och revolutionerande. De vet inte riktig 

vad vi är ute efter, så dem är vi lite njugga mot, skulle jag vilja säga. De kan nog uppfatta oss som 
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motsträviga, men det är ju att vi kör med etablerade integratörer, dem som vi har avtal och långvariga 

relationer med. (Bertil Ellvén, Säkerhetschef, Swedbank)   

 

Erik Bladhs (Axis) åsikt verifierar detta fenomen när han pratar om branschen som 

konservativ; ”Bankerna har stora långsiktiga avtal med leverantörer, de går på vad 

leverantörerna säger att de ska ha”. Men menar samtidigt att ”avtalen är mer med de äldre 

konservativa firmorna istället för de nya med den bästa teknologin.” 

Ove Hägg (Niscayah) menar å andra sidan på att många branscher är mycket lättlurade och 

godtrogna medan bankerna är väldigt duktiga på att förstå hur det fungerar. Han menar att 

bankerna fortfarande kör analogt, åtminstone till 95 procent, och att det då är många IT-chefer 

på banker som tror att säkerhetscheferna är gamla mossiga gubbar som står kvar vid det 

gamla.  

 
Men det är bevisligen så att den nya tekniken inte fungerar än. Den är inte bra. Den är fortfarande 

ganska kass. Och det är många som har hoppat på den nya tekniken som inte har en aning om vad dem 

har köpt. (Ove Hägg, Bankansvarig, Niscayah) 

 

Kevin Aytap (SEB) verkar vara av samma uppfattning och menar att ”vår attityd till 

digitalisering är positiv, men det har visat sig att digitaliseringen av bilder inte levererar god 

kvalitet, än så länge.” Hägg fortsätter, att i framtiden kommer digitala kameror onekligen att 

ta över, men det är de kameror som till en början testas på konsumentmarknaden. Det händer 

mycket nu och det är en otrolig förändring i den här branschen. 

 
Man kan säga att konsumentmarknaden, konsumentkameror, dem produkterna, kommer ju att med stora 

steg att gå in på den professionella sidan. Dem kamerorna som konsumentmarknaden använder är de 

som kommer finnas i framtiden. (Ove Hägg, Bankansvarig, Niscayah) 

 

4.6	  Kunskapsgap	  
 
Vad som tydligt har framgått genom samtalen med de olika aktörerna i värdekedjan är att 

informationen och kunskapen skiljer sig väldigt åt, i synnerhet mellan leverantören och 

systemintegratören. Ove Hägg (Niscayah) säger att det är olika från bankkedja till bankkedja, 

men förr var det nog så att pengarna spelade en viktig roll, idag är det annorlunda. Säkerheten 



Spridning	  av	  strategiskt	  perifera	  innovationer	  –	  en	  studie	  av	  övervakningsteknologi	  inom	  
banker	  

 63 

ses som en väldigt viktig grej. Detta intygas även av Derger (Nordea) och Aytap (SEB) som 

båda menar på att priset är viktigt, men långt ifrån avgörande. Vi har fått en gemensam 

stämma från alla samtal vi haft med de olika aktörerna: övervakningssäkerheten är viktig och 

prioriteras väldigt högt. Enligt Hägg är bankerna därför angelägna om att ha de bästa 

systemen. Beroende av hur man tolkar detta, skiljer det sig något från vilken attityd de olika 

bankerna visar inför ny teknologi, då de gärna väntar för att undvika risker och kanske därför 

inte alltid prioriterar bästa lösningen. Dock är alla överens om att övervakningen är viktig och 

bör prioriteras. Kunskapen eller åsikten rörande vilket system och vilken teknik som är den 

bästa, skiljer sig däremot väldigt mycket åt mellan de olika leden i värdekedjan.    

 

Figur 4.5 (Kunskapsgapet i värdekedjan) 

4.6.1	  Systemintegratör	  
 
Ove Hägg (Niscayah) är av en väldigt bestämd uppfattning; bankerna vill ha det bästa, men 

det bästa är fortfarande det analoga. De nya digitala kamerorna är ännu inte tillräckligt bra. 

Som vi tidigare har nämnt berättar Hägg att bankerna till åtminstone 95 procent (möjligen 
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100) använder sig av analoga kameror, men detta är på grund av att bankerna är duktiga på att 

förstå hur det fungerar. Han säger att den nya teknologin bevisligen inte fungerar än. Utan, 

den är fortfarande ganska dålig. Hägg menar att han har gjort massvis med tester och när det 

kommer till de specifika kvaliteter som bankerna är ute efter så är de analoga kamerorna 

fortfarande bättre: 

 

Det stora bekymret med den nya tekniken är den inte klarar av rörelser i bild. Om rånaren står stil får 

man jättebra bilder, men om han rör på sig funkar inte kameran. 

 

Han fortsätter: 

 

Vi håller på att göra prover tillsammans med bankerna hela tiden. Vi gör tester både på labb och ute på 

vanliga bankontor och det gör vi flera gånger om året ihop med våra kunder. När det kommer nya 

produkter så prövar vi det tillsammans med dem (bankerna). Det är ju så man lär sig. (Ove Hägg, 

Bankansvarig, Niscayah) 

 

Hägg menar att ”De som inte har förstått att analoga kameror är bättre för banker, är dem 

som inte har koll på någonting”. Han berättar att det går åt dubbelt så mycket 

hårddiskutrymme, och även om folk resonerar att det är billigt att köpa lagringsutrymme 

nuförtiden, är det inte riktigt så enkelt. Det kostar ganska mycket med hårdiskar.  

 

4.6.1	  Leverantör	  
 
Erik Bladhs (AXIS) uppfattning skiljer sig avsevärt från Häggs (Niscayah). På frågan om de 

digitala kamerorna är tillräckligt bra för det ändamål bankerna behöver, svara han att det 

snarare är så att bankerna är i ett behov av bättre kvalitet än vad dem har idag. Största 

problemet idag är att de har för dåliga inspelningar. Han menar att det inte går att 
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kvalitetsmässigt få lika bra material med analoga som digitala kameror. Han påstår, till 

motsats från Hägg, att digitala kameror är klart bättre även när det kommer till rörlighet. 

Bladh förklarar tekniken med att analogt kör ett ”interlaced” system, kontra ett progressivt 

system hos digitalkameror. Detta innebär att analog upplösning bara är hälften av vad som 

sägs, vilket resulterar i rörelseoskärpa. Bladh menar vidare att utvecklingen går väldigt fort 

nu, och att det var säkert sant hos förra generationens kameror att analogt var bättre än 

digitalt, men att så är inte läget idag. Att utvecklingen går fort är enligt Bladh ett dilemma:  

 

Där är ju dilemmat, tekniken går så fort så att de som ska bestämma över kamerainköp inte hinner med 

att ta del av den senaste utvecklingen. (Erik Bladh, Sales Technician, Axis)  

 

Detta går att jämföra med Häggs kommentarer angående ständiga prover, flera gånger om 

året. Bladh fortsätter med att den nya tekniken idag har sprungit ifrån, men påpekar att det 

förmodligen kommer ta lång tid innan upptagningen hos banker sker.  

 

Bankerna byter fortfarande till analogt idag, och det vet jag för jag ser inte så många specningar. Därför 

kommer det ta ytterligare några år innan de behöver byta system och då anamma digitalkameror. (Erik 

Bladh, Sales Technician, Axis)    

 

Bladh hävdar tydligt att det inte är någon direkt tvekan om saken; de digitala kamerorna är 

bättre.  

 
 

4.7	  Sammanfattning	  av	  observationer	  
 
Vi presenterar här de identifierade nyckelobservationerna från det empiriska avsnittet 

sammanställt för underlättad förståelse.  
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Befintlig teknik 

• De banker som utgör studieområdet har idag en hybridlösning av analoga 

övervakningskameror tillsammans med digital inspelningsutrustning. Vi har även 

observerat att digitaliseringen av bankvärlden har bidragit till att bankkontor 

försvinner och hanteringen av kontanta medel reduceras. Intervjurespondenterna 

framhäver även att existerande övervakningssystem innebär att en redan befintlig 

infrastruktur som stödjer analoga övervakningskameror idag finns på bankkontoren. 

 

Organisation 

• Makroförhållanden 

Bankerna är en slutkund i en värde kedja bestående av leverantörer och 

systemintegretörer. Banken köper således inte övervakningskameror ifrån leverantör, 

utan vänder sig till en systemintegratör för att få ett komplett övervakningssystem. Det 

är även systemintegratören som står för mestadels av den information beträffande nya 

övervakningskameror, där de långvariga relationerna till systemintegratörerna innebär 

att bankerna finner deras information mer tillförlitlig än exempelvis leverantörers 

marknadsföringsmetoder.  

• Microbeslutsfattande 

Vi har uppmärksammat att besluten gällande kameraövervakning tas på central nivå, 

främst av säkerhetsavdelningen. Systemintegratörerna står för produktbesluten och de 

tekniska aspekterna. När det kommer till investeringsbeslut så måste det finnas en 

noga granskad bakomliggande orsak till att de ska behöva byta övervakningskameror 

 

Externa faktorer 

• Banknormen 

Banknormens riktlinjer utgör ett kravunderlag för bankerna att ge till 

systemintegratörerna för att förhindra investeringar i undermånliga 

övervakningskameror samt underlätta hantering av inspelad video. 

• Lagar 

Den eventuella lagförändringen innebär en utökning ifrån tillåten lagringstid av 

övervakningsvideo ifrån 1 till 3 månader. Detta innebär att bankerna tvingas se över 

befintlig inspelningsteknik, men nödvändigtvis inte befintliga övervakningskameror 
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Kunskapsläget i bank 

• Attityd till digitalisering 

Bankerna finner inte den ökade digitaliseringen av tidigare analoga produkter 

skrämmande, tvärtom ses det som en naturlig utveckling av produkter. En negativ 

inställning till digitalisering av övervakningskameror finns således inte. 

• Riskbenägenhet  

Bankerna framstår som försiktiga då de påstår sig hellre vänta på att ny teknologi först 

tar fart på konsumentmarknaden. Detta för att slippa teknologier med barnsjukdomar 

till överpris. 

 

Kunskapsgap 

• Det framgår att kunskapen, angående främsta teknologin i enlighet med bankers 

behov, tydligt skiljer sig åt mellan de olika aktörerna i värdekejdan, främst mellan 

leverantören och systemintegratören. Dessa parter representerar helt olika 

uppfattningar.   
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KAPITEL 5 

 

Analys 

Vi kommer i detta avsnitt, med hjälp av teorierna, fördjupa vårt redan påbörjade tolkande av 

den insamlade empirin. Detta avsnitt bör därför ses som ett andra steg i analysarbetet. I vår 

teoridel framgår att en spridningsprocess i sig inte är ”rationell”, åtminstone inte i den 

bemärkelsen att det är den tekniska överlägsenheten hos en ny teknologi som enbart avgör 

dess framtid. Det framgår istället att det finns en rad olika faktorer som har större inflytande 

över utvecklingen. Vi kommer här i analysen att ta upp några nyckelobservationer från 

empirin som vi knyter ihop med teorin, för att analysera vilka faktorer som kan fungera som 

hämmande respektive främjande för spridningen av ny övervakningsteknologi hos banker. Vi 

ämnar därmed även föra tanken till vilka faktorer som kan påverka i en mer generell kontext, 

gällande spridning av innovationer i liknande segment.  

 

5.1	  Tekniskt	  arv	  
 
Implikationerna av redan existerande teknik på bankerna analyseras i detta avsnitt utifrån 

aktuella teorier. Vi försöker här genom teorierna förklara vilka implikationer som påverkar 

skiftet mot digitala kameror. 

 

Eftersom bankerna har befintliga infrastrukturer som stödjer ett analogt system och i vissa fall 

ett digitalt, kommer detta att påverka beslut angående de övervakningskameror som de i 

framtiden väljer att investera i. Det legacy av teknik som i bankerna är installerat påverkar 

således den framtida inställningen till analoga och digitala övervakningskameror. Ove Hägg 

(Niscayah) framhåller att existensen av en infrastruktur som stödjer ett analogt system gör att 

en nyinvestering i analoga kameror är att föredra. Han framhåller även att om situationen är 

det motsatta, om det inte finns någon befintlig infrastruktur eller om det är fråga om en 

nybyggnation, då är en ett system som stödjer digitala kameror att preferera. Dagens situation, 

där bankkontor läggs ner och ersätts av internetbanker, innebär att det nästan inte byggs några 

nya bankkontor vilket leder till att det inte installeras någon helt ny infrastruktur. Följaktligen 
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finns idag på bankerna infrastrukturer som innebär att analoga kameror är att föredra, enligt 

Hägg.  

 

Banken hamnar därför i ett stigberoende där nyinvesteringar görs i det förtroliga och hemtama 

alternativet analoga kameror (Bengtsson & Kalling 2007). Därmed utnyttjas den befintliga 

infrastrukturen. Stigberoendet påverkas även av en vilja att tömma ut ekonomisk potential ur 

den befintliga tekniken. För banken innebär detta en föresats att använda den existerande 

infrastrukturen tills all ekonomisk potential är tömd, det finns alltså en vilja att använda den 

befintliga tekniken och underliggande system tills den inte längre klarar av att fylla det behov 

som bankerna har på kameraövervakning. Det faktum att den nya tekniken inom 

banksegmentet behöver en ny och ersättande infrastruktur för att kunna anammas, bidrar som 

en hämmande faktor när det gäller spridning av ny teknologi. Detta genom stigberoende men 

även, som framgår i nästa avsnitt, beroende av inskränkta försöksmöjligheter.   

 

Även Christer Derger (Nordea) ger stöd åt denna analys då han talar om den påverkande 

effekt som ett redan liggande kabelsystem som stödjer övervakningskameror har på 

nyinvesteringar. Han argumenterar för användandet av de redan dragna kablarna när 

nyinstallationer av övervakningskameror görs. Men Derger tar även upp det faktum att 

bankerna har genomgått en digitalisering på andra håll, exempelvis digitala 

betalningstransaktioner, något som betyder att de idag även har en redan förekommande 

infrastuktur som skulle kunna användas till en installation av digitala övervakningskameror. 

Men han framhåller att detta system måste byggas ut för att integreras med 

kameraövervakningen.       

5.2	  Försöksmöjligheter	  och	  Riskbenägenhet	  	  
 
I detta avsnitt analyserar vi de olika marknadssegmentens förhållande till adoption, jämför 

TAL och försöksmöjligheter med olika risknivåer, för att skapa en bild av faktorer som 

påverkar spridingen av övervakningsteknologi.    

 

Pyramiden, beskriven av Markus Lathinen och som framställs under organisatoriska 

makrofaktorer i empirin, går att granska som en illustration av riskspridning hos de olika 

segmenten i övervakningsbranschen. Små installationer på retail- och 

konsumentmarknadsnivå illustreras i botten av pyramiden och representerar det segment där 
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risktoleransen är störst. För att jämföra med Rogers (1995) representation av TAL-modellen, 

är det på konsumentmarknaden som innovatörerna och de tidiga mottagarna befinner sig. På 

konsumentmarknaden är installationsvolymerna små och utgörs mest av butiker eller mindre 

industriföretag. Här krävs det inte lika genomarbetade beslutsunderlag som i pyramidens övre 

skikt, där banker och flygplatser befinner sig. Enligt Rogers (1995) är det svårt för 

förändringar att komma till stånd om inte någon uppfyller innovatörsrollen. Innovatörens roll 

blir att utsätta sig för risk och vara beredd på motgångar. Detta stämmer bra överens med 

Lathinens beskrivning av konsument- och retailmarknadens funktion i pyramiden. Även de 

tidiga mottagarna tycks finnas i basen av pyramiden. Detta eftersom de, enligt Rogers (1995), 

är tidiga att hoppa på tåget, samt kan offra risk för att erhålla strategiska språng framåt. Tidig 

majoritet bör därför först placeras en bit upp i pyramiden, och bankernas placering i 

pyramiden går därför först att jämföras med antingen tidig eller sen majoritet. Bankerna är 

sena adoptanter av ny teknologi genom att de på vilje låter konsumentmarknaden ta riskerna 

och fylla rollerna som innovatörer och tidiga mottagare. Som vi framställer i empirin 

avvaktar bankerna till dess att tekniken är beprövad, barnsjukdomarna är borta, samt 

prislappen gått ner.   

 

En annan anledning vi anser vara viktig till att förklara varför bankerna befinner sig i de 

senare adoptionskategorierna hänger ihop med vad Rogers (1995) refererar till som 

försöksmöjlighet. Till vilken grad det går att prova en ny teknologi innan kostnaden blir för 

stor, är avgörande för teknologins spridningsframgång (Robinson 2009). På konsument- och 

retailmarknaden kan innovatörer och tidiga mottagare, utan alltför stora insatser, prova olika 

nyheter inom området, och på så sätt låta ”evolutionen” radera ut de alternativ som är mindre 

lyckade. Utav olika anledningar är försöksmöjligheterna för banker något mer begränsade. 

Bland annat genom deras position i pyramiden, där kravnivån på fungerande säkerhet är högre 

men också att de har stora system med befintlig infrastruktur där det snabbt blir kostsamt att 

testa en ny lösning. En parallell kan dras till när musikindustrin började övergå till 

filnedladdning över Internet, via iTunes. Försöksmöjligheten för varje ny anammare av den 

nya teknologin var väldigt stor, eftersom det var billigt och riskfritt att prova på. Därför fanns 

förutsättningarna för att dra igång en positivfeedbackprocess som föranledde bildandet av en 

ny standard, begrepp från teoridelen som Arthur W. B (1994) nämnt. Hos bankerna ser 

situationen något annorlunda ut. Eftersom vi tolkar försöksmöjligheterna som små, motverkar 

detta att någon provar på den nya teknologin, vilket i sin tur förhindrar möjligheten till 

positivfeedback och sättandet av ny standard. Resultatet av detta blir att ny teknologi istället 
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växer fram på konsumentmarknaden, och att det är här ödet för kommande 

övervakningsteknologi hos banker bestäms.      

 

Vi har utifrån dessa olika resonemang placerat bankerna någonstans kring medelsnittet, i 

idealtyperna tidig och sen majoritet, och för att illustrera vår tankegång har vi snickrat ihop 

Lathinens pyramid med Rogers adoption life cycle. Vi vill påpeka att vi inte ser de två figurer 

som en ”perfect fit”, vi använder dem bara som en illustration för just detta resonemang.    

 
Figur 5.1(Modell för riskspridning kombinerad med modellen för adoptionskategorisering, TAL) 

 

Ur risksynpunkt menar vi att man kan sätta dessa figurer bredvid varandra för att illustrera att 

säkerhetsavdelningar inom banksegmentet typiskt tar till sig ny teknologi någonstans kring 

mitten av Rogers normalfördelningskurva. Utöver detta får man ha i åtanke att TAL är tänkt 

att illustrera i vilken ordning olika idealtyper adopterar något nytt inom ett socialt system, och 

att man kan välja att tolka de olika pyramidsegmenten som olika sociala system. Vi väljer här 

att placera de olika segmenten inom samma sociala system. Det vi vill jämföra är dock att nya 

teknologier tenderar att sprida sig snabbare inom lågriskområden som konsument- och 

retailmarkanden, samt att egenskaperna hos dessa skiljer sig från bank. Alltså, den hierarkiska 

adoptionsordningen kvarstår. Detta stämmer väl överens med Ove Häggs (Niscayah) 

uppfattning om att den övervakningsteknologi som kommer att användas av professionella 

segment i framtiden, är den som nu utvecklas på konsumentmarknaden (se citat i empiridel). 
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5.3	  Kommunikationskanaler	  
 
De kanaler av kommunikation som påverkar informationsflödet till bankerna analyseras i 

denna del. Genom teorierna ger vi en förklarande bild till varför viss information når 

bankerna, medan annan väljs bort. 

 

Enligt Robinson (2009) sprids information genom reklam och liknande opersonliga 

marknadsföringsmetoder, men att det är genom interpersonella konversationer som i 

slutändan leder till att en innovation upptas. Detta framgår tydligt vad gäller bankens 

upptagning av övervakningskameror. Christer Derger (Nordea) berättar att bankerna besöker 

säkerhetsmässor där olika leverantörer presenterar sina produkter. Han uttrycker att banken 

måste vara kritiska inför leverantörerna och att även om de produkter som leverantören 

presenterar är tekniskt avancerade så kanske de inte passar in på bankens behovsbild gällande 

övervakningskameror. Derger menar att de opersonliga marknadsföringsmetoder som 

leverantörerna för på säkerhetsmässorna inte bidrar till att öka deras förståelse för 

övervakningskameror. Även Bertil Ellvén (Swedbank) för detta resonemang. Ellvén tycker att 

det finns en uppsjö av övervakningskameror på säkerhetsmarknaden och de säkerhetsmässor 

som banken besöker inte gynnar förståelsen för innovationer. Han säger istället att de vänder 

sig i första hand till en systemintegratör för att skaffa information vad gäller nya produkter 

och innovationer. Robinson (2009) menar att detta fenomen beror på att bankerna endast tar 

till sig information ifrån en källa de finner pålitlig som kan ge dem en tillförlitlig försäkran 

om att en förändring och upptagning av en innovation inte får negativa konsekvenser, 

exempelvis ekonomisk förlust. Även Rogers (1995) menar att interpersonella relationer är de 

mest effektiva för att övertyga någon till att acceptera en ny idé eller innovation. Något som är 

påtagligt i bankernas fall, där bankerna uttryckligen säger att de främst lyssnar till vad den 

systemintegratör de samarbetar med har att säga angående en produkt.  

 

Ove Hägg (Niscayah) delger att det är de, i rollen som expert, som tillsammans med bankerna 

tar fram en övervakningslösning för de olika bankkontoren. Om det kommer nya 

övervakningskameror så testar systemintegratören dem tillsammans med bankerna. Hägg 

framhäver: ”det är så man lär sig”. Detta tyder på att det är genom de interpersonella 

relationerna som bankerna har med systemintegratören som till stor del påverkar vilken 

information som banken tar till sig angående innovationer. Det faktum att bankerna väljer att 

förlita sig till ett fåtal källor när det kommer till information kan minska den totala 
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informationsspridningen, och därmed även innovationsspridningen i segmentet, alltså en 

hämmande faktor. 

5.4	  Kunskapsintag	  
 
Detta avsnitt kommer analysera kunskapsintaget i bankerna och relatera denna information 

till de olika beslutfattarna i organisationen och betydandet av de olika rollerna. 

 

Bankernas förmåga att ta till sig ny information gällande teknologiska innovationer kan 

knytas mot Cohen och Levinthal (1990) teori om absorptionsförmåga. I den empiriska 

analysen observerade vi att banker tar sina beslut gällande ny teknologi med säkerhetsprägel, 

på en central nivå i säkerhetsavdelningen. Det kan relateras till att bankerna innehar en 

homogen kunskapsnivå. Eftersom kameror i bankernas fall, bortsett från att hjälpa polisen i 

deras utredningar, inte används i ett strategiskt värdeskapande syfte. Bankerna får det då 

svårare att värdesätta denna typ av teknologi i deras organisation. Fenomenet bidrar då till att 

bankerna innehar en homogen kunskapsgrund till ny kamerautrustning. Kunskapen om den 

nya teknologin för kameraövervakning utgör endast en minimal grund till den faktiska 

verksamhetens expertis. Då besluten angående denna typ av kunskap centraliseras till enstaka 

individer blir dessa företagets gatekeepers till denna typ av ny teknologisk kunskap. I 

bankernas fall är dessa gatekeepers ett fåtal personer på inköpssidan samt säkerhetssidans 

expert för fysisk övervakning, enligt Ellvén på Swedbank. Det blir då den säkerhetsansvariges 

ansvar hos bankerna att fungera som övervakare till denna typ av ny information, men även 

som tolk genom att vidarebefordra och värdesätta informationen till hela organisationen. 

Rollen blir även att absorbera kunskapen från den externa aktören som innehar kunskapen, 

vilket i detta fall främst är systemintegratören. Vikten för kommunikationskanaler ökar då 

internt inom organisationen för kunskapsöverföring, när det blir den säkerhetsansvariges 

uppgift att belysa denna kunskap till rätt plats i organisationen. Enligt Cohen & Levinthals 

(1990) diskussion om vikten av intern kunskapsöverföring mellan individ och organisation, 

spelar de interna kommunikationskanalerna en stor roll när det kommer till en organisations 

förmåga att assimilera kunskap. Detta påvisas av Ellvéns uttalande att det är de lokala 

kontoren som väljer en offert, framtagen av de olika systemintegratörerna, vilket innebär att 

den absorberade kunskapen lätt förlorar sitt värde, genom kunskapsutbytet mellan de olika 

enheterna.  
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Då de säkerhetsansvariga främst tar in kunskap om övervakningsutrustning från 

systemintegratörena (med långsiktiga ramavtal), hämmas intagningsförmågan av kunskap 

rörande nätverkskameror. Detta kan förklaras av Teece’s (1997) utvecklade teorier om 

stigberoende. Där svag analys, etablerade normer och värderingar mot organisationen väcker 

relevans. Först och främst hamnar banken i ett stigberoende då etablerade normer och 

värderingar väger in. Banken, som vi tidigare nämnt, använder inte kameraövervakning för 

deras huvudsakliga konkurrensmedel. Detta reflekteras av Hägg och Filobellis (Niscayah) 

uttalande om vad bankerna använder idag och hur historiskt sett de har betraktat innehavet av 

kameraövervakning. Då bankerna inte kan sätta ett alltför stort värde på denna typ av 

teknologi faller de in i ett stigberoende. Där de undviker att gå in för ingående i nya framtida 

valmöjligheter och fastnar i ett historiskt mönster gällande beslutsfattande. Detta gör att 

bankerna lättare missar information då de går till systemintegratörerna. 

 

Vidare kan bankens stigberoende förklaras av deras svaga analys. De hänger med på 

marknaden för övervakningskameror, men de lägger ändå de tekniska och produktspecifika 

besluten till systemintgratörerna. Detta gör att bankernas analyser av kamerautrustning 

försvinner, för att istället försvagas av systemintegratörerna då de helt och hållet får 

befogenheterna att komma upp med de olika paketlösningar bankerna kan använda.  

 

5.5	  Investeringsarv	  
 
Vi kommer här att analysera det investeringsbeslut som bankerna tar vad gäller 

kameraövervakning. Med hjälp av det teoretiska ramverket analyseras de 

nyckelobservationer som presenterats i empiriavsnittet för att skapa en förståelse för de 

underliggande orsakerna varför ett visst beslut tas.     

 

När banken väljer att investera i ett nytt övervakningssystem måste detta kunna byggas på 

faktumet att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Waattovaara (SEB) menar att om det inte är 

ekonomiskt förvarbart att investera i en ny teknik, väljer banken att avstå. Eftersom 

beslutsfattarna i banken har kravet på sig att underbygga besluten av ett försöka att skaffa sig 

ekonomiska fördelar med användandet av ny teknik så leder detta till en förfining av 

befintliga övervakningssystem. March (1991) menar att en förfiningsprocess innebär att 

observerbara ekonomiska fördelar ligger närmare i tiden än vid en förnyelseprocess. Genom 

att banken fortsätter att använda de analoga kamerorna skapas en förfining av arbetet med den 
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befintliga tekniken. Detta eftersom att de ekonomiska fördelarna med det befintliga systemet 

går att observera på ett tidigare stadium. Att byta system byggt på digitala kameror skulle 

innebära en förnyelseprocess för bankerna för att kunna ta till sig den nya tekniken. En sådan 

förnyelseprocess innebär att ekonomiska fördelar inte kan observeras i ett lika tidigt skede, 

som fallet är med en förfining av befintlig kunskap. Detta är nära relaterat till det Rogers 

(1995) säger om varför vissa innovationer sprids och andra inte. Rogers (1995) menar på att 

om en innovations resultat är tidigt observerbara så bidrar detta till en ökad spridning. En 

förnyelse av bankens övervakningskameror innebär, i enlighet med det March (1991) menar 

om förnyelse, att resultat inte går att observera lika nära i tiden som resultatet de kan 

observera om de istället förfinar arbetet med de befintliga analoga kamerorna. Analysen får 

stöd av Bertil Ellvéns (Swedbank) inställning till en fördyrning av kamerautrustning. Ellvén 

menar på att även om banken, i och med den nya tekniken, skaffar sig en upplevd relativ 

fördel gentemot det tidigare systemet så innebär det ökade priset till att investeringen inte 

görs. Banken har i enlighet med Teece (1997) således hamnat i ett stigberoende vad gäller 

övervakningen av bankkontoren. Där marginalkronan ogärna investeras i förnyelse av 

kunskap och teknik. Stigberoendet beror här på att bankerna har svårt att uppskatta de 

långsiktiga effekterna av en investering i en ny teknik. Vi anser att detta går att tolka som att 

bankerna tenderar att inte jämföra två framtidscenarion, utan istället jämföra framtiden med 

nutiden. Banken ser därför inte till två olika investeringars framtid, utan jämför istället dagens 

teknik med effekterna av en framtida investering. De bortser därför ifrån vad som kommer att 

hända med den befintliga tekniken i framtiden. Banken hamnar därför i ett stigberoende, 

vilket leder till en trögrörlighet inför förändrade omgivningssituationer (Bengtsson&Kalling, 

2007). Detta stigberoende ser vi alltså som en hämmande faktor för spridningen av en ny 

teknologi.   

 

Beslut beträffande investering i förnyelse får inte heller stöd av, den i banken rådande, 

dominanta logiken. Där Prahalad och Bettis (1986) menar att för att ta till sig ny kunskap 

angående en innovation måste först ett avlärande av gamla kognitiva mönster ske. Det 

rådande kognitiva mönstret angående bankernas investeringsbeslut bygger på tidigare 

erfarenheter vad gäller liknade beslut (Prahalad & Hamel 1990). Beslut som bankerna tagit i 

ett tidigare skede påverkar således beslut i framtiden. Har banken identifierat ett visst 

beslutsmönster som visat sig lönsamt kommer detta upprepas. Historiskt sett har 

kameraövervakning inte värderats högt, vilket kan inverka negativt på beslut angående 

kameraövervakning. Detta för att om beslutfattarna i banken tidigare inte fattat beslut om 
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övervakningskameror som har varit belönande på grund av att kameror historiskt sett inte 

värderats synnerligen högt. En viktig orsak till varför banken inte värderat 

övervakningskameror högt är att de inte bygger konkurrensfördelar på dem. Detta späder på 

resonemanget till att banken hamnat i ett stigberoende vad gäller kameraövervakning. 

Etablerade värderingar kring kameraövervakningen bidrar till att marginalkronan går till 

andra investeringar än i kameraövervakning (Teece 1997).   

5.6	  Digitaliseringens	  implikationer	  
 
Här analyseras bankernas attityd till den allt mer digitaliserade världen. Vi tar här upp hur 

de ser på den aktuella digitalisering av säkerhetsbranschen och i enlighet med teorierna ger 

vi en bild till hur de underliggande orsakerna påverkar detta. 

 

De banker vi talat med i denna studie framlägger att de inte är negativt inställda till den allt 

mer digitaliserade världen. Alla medger de att digitaliseringen redan fått en stor 

genomslagskraft inom bankvärlden i och med införandet av internetbanker. De ser därför inte 

heller negativt på digitaliseringen av övervakningsbranschen. Tvärtom tycker de att det faller 

inom ramen för en naturlig teknisk utveckling. Delar av de system som alla bankerna 

använder är idag digitala, framför allt då det kommer till inspelningsutrustning. Detta kan 

kopplas till vad Prahalad och Hamel (1990) säger om de kognitiva mönster beslutsfattare 

agerar utifrån. De menar att om beslut till stor del bygger på individers erfarenheter. Om 

beslutsfattaren identifierar ett belönande mönster kommer detta att upprepas i framtiden 

(Prahalad & Hamel 1990). För bankernas del betyder tidigare beslut om digitalisering av 

tjänster och produkter att skapa ett positivt mönster som främjar digitala system. Bankerna har 

redan idag digitalutrustning i övervakningssyfte, men även andra delar av banken, som borde 

medföra en positiv attityd till framtida digitalisering. Eftersom att de idag är så positiva till 

digitalisering kan vi anta att de i ett tidigare skede gjort fördelaktiga beslut. De har således 

identifierat ett belönande mönster angående beslut att övergå till digital utrustning. Det 

faktum att bankerna är mentalt förberedda inför det kommande teknologiskiftet borde verka 

som en stor fördel för spridningen. Detta i jämförelse med innovationer som först måste 

brottas mot gamla värderingar och kämpa för paradigmskifte. Rogers (1995) tar upp att idéer 

som inte är kompatibla med det rådande sociala systemets värderingar kommer att ha svårt för 

och ta längre tid på sig att mottas, vilket vi tolkar stämmer bra överens med bankers positiva 

attityd till digitalisering som en främjande faktor.  
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Om en organisation skall ta upp en innovation som strider mot de tidigare identifierade 

belönande mönstren kommer det krävas en större organisatorisk ansträngning (Bengtsson & 

Kalling 2007). I detta fall stödjer de tidigare erfarenheterna av digitalisering den nya 

innovationen, vilket borde underlättar bankens förmåga att ta till sig den nya tekniken. 

 

Även om inte banken ser till övervakning som ett konkurrensmedel så ser Ove Hägg 

(Niscayah) en utveckling på bankens prioriteringar. Han menar att bankerna tidigare inte 

prioriterade videoövervakning, men att detta inte är fallet idag. Tvärtom så ser han att 

benkerna gör allt större investeringar i kameraövervakning.  

 

5.7	  Externa	  barriärer	  
 
Här analyseras de externa barriärer som får implikationer på spridningen av innovationer. 
Vi försöker med hjälp av aktuella teorier att skapa förståelse för vilka konsekvenser externa 
barriärer får. 
 
Lagen om allmänkameraövervakning och banknormen påverkar bankernas den dåliga 

spridningen av digitala övervakningskameror inom bankbranschen. Framför allt påverkar den 

riktlinjegivande banknormen hur bankerna ser på valet av kameraövervakningsutrustning i ett 

mer generellt perspektiv och därmed även hur banken värderar videoövervakning. De banker 

vi pratat med har alla framhållit att de använder banknormen som riktlinjer för valet av olika 

kameraövervakningssystem på olika sätt. Resultatet av användandet av dessa för bankerna 

framtagna riktlinjer leder till att bankerna inte har ett lika starkt incitament till att skaffa all 

information angående tekniska aspekter kring kameraövervakningen som de utan 

banknormens existerande skulle behöva. Banknormen påverkar således bankens värdering av 

teknisk information angående olika kameror. Detta påverkar i sin tur bankernas 

absorptionsförmåga till olika grader beroende på hur noga baken enbart följer riktlinjerna utan 

att blanda sig i de tekniska aspekterna av övervakningskamerorna. Enligt Cohen och Levithal 

(1990) bygger en organisations absorptionsförmåga mycket på till vilken grad existerande 

kunskap är relaterad till en innovation. För bankerna innebär banknormen att banken inte 

behöver ta till sig annars nödvändig kunskap för att utvärdera vilket typ av 

övervakningssystem som de behöver. Cohen och Levinthal (1990) menar på att om det inte 

finns ett aktuellt språk och grundläggande förståelse för den senaste teknologiska 

utvecklingen kommer upptagandet av information beträffande en innovation att försvåras. 
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Inom bankvärlden är detta något som sker till olika grader på grund av att banknormens 

existens. Detta är något som Stefan Filobelli (Niscayah) resonerar kring. Filobelli menar att 

det idag finns övervakningslösningar som faller utanför banknormen och därför ogillas av 

bankerna trots att de är fullt gångbara och skulle kunna användas i bankerna. Detta menar vi 

är ett exempel på att banknormens riktlinjer inte rekommenderar vissa lösningar som i och 

med den tekniska utvecklingen har blivit fullt acceptabla. Men problemet är att bankerna inte 

har den kunskap som behövs för att avgöra att så är fallet. Därmed har banknormen påverkad 

bankens absorptionsförmåga och således deras förmåga att ta till sig information gällande ny 

teknik. Något som blir tydligt i Kevin Aytaps (SEB) resonemang kring användandet av 

digitala övervakningskameror. Aytap menar att de digitala övervakningskamerorna kräver en 

komprimering av övervakningsvideon som anstränger det lokala nätverket på ett oacceptabelt 

sätt. Detta menar Filobelli (Niscayah) och Erik Bladh (Axis) att så behöver fallet inte vara. 

Filobelli menar att detta är ett resultat av ett följande av banknormens riktlinjer. Hade banken 

istället haft en högre kunskap beträffande tekniken rörande digitala övervakningskameror 

skulle detta de kunna välja en lösning som visserligen faller utan för banknormens riktlinjer 

gällande inspelningsformat, men klarar av de krav som ställs på bildkvalité.     

 

Om det lagförslag som fortfarande ligger under behandling blir godkänt kommer den tid 

bankerna får lagra övervakningsvideo att utökas. Idag är det tillåtet att lagra en månads 

övervakningsvideo, något som i och med den nya lagen utökas till tre månader. För bankerna 

innebär detta att de måste se över dagens utrustning då den existerande inte är anpassade till 

att klara av tre månaders videolagring. Bertil Ellvén (Swedbank) menar att i och med detta 

kommer banken även att titta på andra delar av befintliga övervakningssystem som möjligtvis 

kan vara utdaterade. Även Ove Hägg (Niscayah) påpekar bankernas behov att uppdatera 

inspelningsutrustning för att klara av lagringsutökningen, men framhäver på samma gång att 

detta inte påverkar kamerorna i bankerna. Ett byte till digitala kameror är således inte 

påverkat av lagändringen enligt Hägg. Men detta strider något mot Ellvéns inställning till 

förändringen, att ett byta av inspelningsutrustning även kan innebära att andra omoderna delar 

av övervakningssystemet byts ut.  

 

Ellvén tar även upp det faktum att lagen reglerar vissa kameratekniska funktioner som banken 

inte får använda. Han säger att eftersom att lagen förordar att vissa funktioner inte används 

påverkar detta valet av kameror. Denna påverkan tyder på att banken inte tillskriver vissa 

funktioner ett speciellt högt värde, då dessa enligt lag är otillåtna. Detta leder följaktligen till 
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en dålig spridning av innovationer som strider mot bestämmelserna. Rogers (1995) menar att 

kompabilitet med rådande värderingar är viktigt för att underlätta spridning av en innovation. 

Något som i bankerna hämmas av rådande lagliga bestämmelser.  

 

 Även om vissa aspekter beträffande externa barriärers implikation på spridning av 

innovationer behandlas i aktuella teorier, så finner vi en avsaknad av tillräcklig teoretisk 

grund för att ge en tillfredställande bild av barriärernas inverkan på bankens förmåga att ta till 

sig digitala övervakningskameror.  

 

5.8	  Kunskapsgapet	  och	  informationsmakt	  
 
Här kommer vi att analysera det genom empirin identifierade kunskapsgapet. Det kommer vi 

göra genom att förklara varför relativ fördel är beroende av hur fördelen uppfattas.  

 

För att en innovation ska kunna spridas krävs det, enligt Rogers (1995), att mottagarna av det 

nya uppfattar en relativ fördel, att innovationen upplevs överträffa den idé den ska ersätta. 

Vilket vi även tidigare har poängterat, är det inte den objektivt tekniska överlägsenheten som 

avgör om innovationen har en relativ fördel, utan vad som är avgörande är huruvida 

innovationen uppfattas som fördelaktig. Ju större innovationens relativa fördel upplevs vara, 

ju större möjlighet finns det för anammande och spridning. Ett dilemma för spridningen av 

den nya övervakningsteknologin är just att dess relativa fördel uppfattas olika av de olika 

aktörerna inom värdekedjan. I empiriavsnittet identifierade vi ett ordentligt kunskapsgap 

mellan leverantören och systemintegratören. Vi har även pekat på att bankerna till stor del 

använder sig av systemintegratören som experthjälp och källa till kunskap. Nuförtiden går 

utvecklingen framåt i så hög takt att det blir omöjligt för bankerna att själva ständigt hänga 

med i det senaste. Enligt Christer Derger (Nordea) hade det bara inneburit att de skulle 

behöva byta system hela tiden, vilket de inte har någon lust med. För att på ett smidigt sätt 

samla och hantera all information genom en kanal använder, de banker vi talat med, sig av 

systemleverantören som pålitlig informationskälla. Innebörden av detta blir att 

systemintegratören får kontroll över bankernas uppfattning om den relativa fördelen av de 

nyheter som dyker upp på marknaden. Nu är situationen självfallet inte så svart på vit, men 

denna funktion som systemintegratören får i kunskapsflödet kan ha stor påverkan på 

spridningen av nya teknologier. Detta av både hämmande och främjande karaktär, beroende 
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av systemintegratörens egen uppfattning av nya innovationer. Hur som helst, 

systemintegratören och dess intressen får en stor påverkan för hur nya teknologier sprider sig 

inom övervakningsteknologi i banksegmentet. 

 

5.9	  Sammanställning	  av	  hämmande	  &	  främjande	  faktorer	  

 
För att ge läsaren en god överblick har vi här, utifrån empiri och analysdelen, punktat upp 

centrala faktorer som påverkar vid spridningen av den nya teknologin.  

5.9.1	  Hämmande	  faktorer	  
 

• Tekniskt arv – Den befintliga infrastrukturen stödjer idag analoga 

övervakningskameror. Detta påvisar ett stigberoende med en önskan att tömma 

systemet på dess ekonomiska potential. Därmed försvåras en förnyelseprocess i vilken 

innovationer sprids.  

• Försöksmöjligheter och riskbenägenhet – På grund av få möjligheter till att testa en ny 

innovation hämmas spridningen. Riskaversionen bygger att banken låter konsument- 

och retailmarknaden ta risken och därmed hamnar längre bak i en innovations 

adaptionsprocess.   

• Kommunikationskanaler – Banken finner informationen från de interpersonella 

relationerna med systemintegratörerna mer tillförlitlig än leverantörers 

marknadsföringsmetoder. I och med detta blir spridningen av en innovation ett resultat 

av systemintegratörens inställning till den nya tekniken, vilken i detta fall verka 

hämmande. 

• Kunskapsintag – Den homogena kunskapsnivån angående övervakningskameror 

innebär att banken måste använda sig av centraliserade gatekeepers som bevakar 

innovationer. Men på grund av få incitament till att ta till sig information beträffande 

strategiskt perifera innovationer sker en dålig inomorganisatorisk 

informationsspridning. Därmed försämras spridningen av innovationer 

• Investeringen – Förnyelse betyder att observerbara resultat ligger längre fram i tiden 

än vid investeringar i förfining av existerande teknik. Därmed skapas ett stigberoende 

där marginalkronan ogärna investeras i ny teknik. Att kameraövervakning historiskt 

sett inte värderats synnerligen högt, skapar erfarenhetsmönster beträffande 
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beslutsfattandet som kan inverka negativt på spridningen av 

övervakningsinnovationer. 

• Externa barriärer – Banknormen förminskar bankernas incitament till att skaffa 

kunskap angående övervakningskameror. Istället för att skapa den själva används 

banknormens riktlinjer för att skapa kameraövervakningskraven. Därmed kan teknik 

förbigås som inte stöds av banknormen, men den utgör fortfarande en accepterad 

övervakningslösning för banken.    

• Kunskapsgapet och informationsmakt – Innovationens relativa fördel uppfattas olika 

av olika aktörer inom värdekedjan.  Mellan leverantör och systemintegratör har ett 

kunskapsgap identifieras, vilket även innebär att systemintegratören, i och med att de 

utgör bankernas främsta informationskälla, kontrollerar bankens uppfattning av en 

innovations realativa fördel. Beroende på systemintegratörens inställning till 

innovationen hämmas eller främjas spridningen, vilken i detta fall hämmades.   

5.9.2	  Främjande	  faktorer	  
 

• Digitaliseringens implikationer – Bankerna har en positiv inställning till 

digitaliseringen av olika bankområden. De ser det som en naturlig utveckling och 

framhåller de redan gjorda investeringarna i digital teknik som lyckade. Därmed 

skapas ett positivt belöningsmönster beträffande investeringar i digitala produkter. 

Något som kan komma att främja framtida investeringar i digitala teknologier. Genom 

positiva attityder är viktig mark redan vunnen då den nya teknologin kan undvika 

motstånd i form av normer och värderigar.    

• Externa barriärer – Även om externa barriärer kan hämma spridningen av 

innovationer, framhävs ändå de tillfälligheter som, i och med exempelvis ett lagskifte, 

kan komma att driva på investeringar i nya innovationer. 
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KAPITEL 6 

 

Sammanfattning & slutsats 

Följande kapitel presenterar konstaterade slutsatser från föregående kapitel. Förslag till 

vidare forskning och författarnas egna kommentarer kommer även beröras. 

  

6.1	  Slutsats	  
 
Vi har byggt analysen kring att de nyckelobservationer vi fått fram i empirin stödjer 

antagandet att banksegmentet tillhör de senare adoptionskategorierna när det kommer till ny 

övervakningsteknologi. Spridningen av innovationer och ny teknologi hämmas av olika 

faktorer. Faktorer så som strategiska konkurrensincitament (vilket även implicerar avsaknad 

av riskincitament), tekniskt och investeringsmässigt arv och stigberoende, begränsade 

försöksmöjligheter, och externa barriärer.  

 

Till skillnad från andra innovationer, som att ladda ner musik via iTunes på Internet, går det 

inte snabbt och lätt att prova ett övervakningssystem (försöksmöjligheter). Utan det krävs att 

någon gör en större och mer riskfylld investering för att sätta igång en spiral av increasing 

returns, (positiv feedback). Någon måste börja ta risken för att visa att det fungerar. Men när 

det rör sig om innovationer och teknologier som inte är direkta konkurrensinstrument finns 

det inga marknads- och konkurrensrelaterade incitament att ta det första steget. Enligt Teece 

(1997) är det vanligt att nya aktörer introducerar innovationer på marknader eftersom de, till 

skillnad från befintliga aktörer, inte har hamnat i ett stigberoende som förhindrar att investera 

marginalkronan i förnyelse. I vårt fall, rörande banker, finns det inte utrymme för nya aktörer 

att komma in och konkurrera med övervakningssystem, utan snarare läggs bankkontoren ner 

och blir färre. Det är alltså bara aktuellt för någon av de existerande aktörerna att ta steget mot 

den nyare teknologin. Detta försvårar uppenbarligen teknologispridningen eftersom det finns 

en avsaknad av innovationsincitament. Denna avsaknad gör att vi betraktar banksegmentet 

som någorlunda konservativt, gränsande mellan den tidiga och sena majoriteten hos Rogers 

adoptionskategorier. Vår definition av konservatism blir här alltså inte att bankerna i sig har 

negativ attityd till innovationer eller inte vågar ta risker, utan istället att situationen inte 
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erbjuder någon morot för att ta några. Alltså, situationen gör att informationsasymmetri och 

andra adoptionshämmande faktorer kan bli seglivade och stanna kvar länge, i ett segment där 

ingen marknadsmässig ”push” tvingar fram den nya teknologin, som därför har väldigt svårt 

för att skaffa sig ett skyltfönster.      

 

 

En av de mest uppenbara anledningarna till att den nya teknologin inte sprids är att kvaliteten 

hos den uppfattas olika av de olika leden i värdekedjan (kunskapsgapet). Den främsta 

anledningen till att informationen och kunskapen mellan leverantören och slutkunden skiljer 

sig åt tycks vara att slutkunden till stor del använder systemintegratören som experthjälp. 

Utvecklingen går så snabbt att det blir helt omöjligt för slutkunderna att hänga med i det 

senaste, vilket i sig bara skulle innebära att de ständigt behöver byta system. För att hantera 

all information lägger slutkunden stort förtroende hos systemleverantören, som på så vis får 

makt över kunskapsläget hos slutkunden. Det är alltså mellan leverantören och 

systemintegratören som det viktiga kunskapsgapet, eller eventuellt intressegapet, befinner sig. 

Systemintegratören hävdar att han ständigt utför tester av nya produkter men, genom sin 

kunskap rörande slutkundens behov, fastställer att den gamla tekniken fortfarande är den 

överlägsna. Leverantören å sin sida står på sig och menar att det nya utan tvekan är det bästa, 

även gällande slutkundens krav. Hans uppfattning är att kunskapen på annat håll är bristfällig. 

Vi har i denna studie inte sökt uträtta varför kunskapsgapet mellan leverantör och 

systemintegratör existerar. Vi har identifierat gapet och kan därmed konstatera att minst en av 

de olika aktörerna sitter på inkorrekt och icke uppdaterad kunskap. Hur den objektiva 

sanningen ser ut, vem av aktörerna som har mest bristfällig information, samt vilka orsaker 

som kan ligga bakom asymmetrin, ligger utanför räckvidden av denna studie. Vi lämnar 

därför till läsaren att spekulera kring anledningen till kunskapsgapet och vilka alternativa 

strategiska intressen som kan vara bakomliggande.   

 

Även externa barriärer har identifieras som hämmande beträffande en innovations utbredning 

inom en viss bransch. Framförallt undermineras incitament till att ta till sig information 

angående en innovation vilket försvagar förmåga till upptagning av innovationen. Även om 

externa barriärer påvisat ett spridningshinder för ny teknologi, kan externa faktorer även 

skapa tillfälligheter som leder till ett teknikskifte. Spridningen av ny teknologi påverkas 

ytterligare genom förekomsten av stödjande system för den existerande tekniken. Detta skapar 
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ett incitament till en uttömning av den befintliga teknikens potential och därmed hämmas 

spridningen av innovationer.   

 

Sammanfattningsvis framgår det alltså att bankerna resonerar som att det finns många små 

aktörer där ute som hela tiden kommer med nya teknologier, men som inte riktigt förstår 

bankernas behov. För bankerna finns det inte heller något inbyggt incitament att ta risker och 

själva söka efter ny teknologi. Detta mycket med tanke på att säkerhet inte fungerar som 

konkurrensmedel, vilket vidare inte tvingar banker att strategiskt positionera sig utifrån 

säkerhet. Bankerna har därför utan strategiskt motstånd och genom stigberoendefunktioner 

skapat långa och tillförlitliga relationer med systemintegratörer, där systemintegratörens 

inflytande blir näst intill oinskränkt. Systemintegratörens marknadskunskap och, kanske 

egentligen viktigast, startegiska behov avgör då i slutändan vilken takt som spridningen av 

teknologi kan anta, samt vilka tekniska specifikationer bankerna ska använda sig av. 

6.2	  Teorigap	  och	  behov	  av	  vidare	  forskning	  
 

Större delen av de teorier vi använt oss av tycks ha som grundantagande och vara 

genomsyrade av att det finns en inbyggd strävan mot ny teknologi, samt vilja att ta risker för 

strategiska fördelar. I vår studie uppstår en klyfta mellan den befintliga teorin och vår empiri. 

Detta genom att vi i empirin har svårt att identifiera denna vilja eller strävan. För oss tycks 

detta vara förknippat med det faktum att bankerna inte konkurrerar med varandra när det 

kommer till säkerhet, vilket Christer Derger på Nordea tydligt fastslår. För att på ett mer 

fulländat och tillfredställande sätt kunna analysera och knyta samma vår empiri med teorin, 

skulle därför krävas en utbyggnad av det teoretiska fältet. Vi anser att vår studie inte är 

tillräckligt omfattande och generaliserbar för att erbjuda slutsatser som komplett bryggar detta 

gap, och uppmuntrar därför till vidare forskning inom detta ämne. Det vill säga, forskning 

rörande adoptionsincitament hos de segment som inte ligger i framkant när det kommer till 

strategiska behov av utveckling. 

6.3	  Författarnas	  avslutande	  tankar	  och	  reflektioner	  
 
I de använda och genomsökta teorier vi har stött på under arbetets gång har vi funnit en 

uppsjö av olika normativa anvisningar. Främst råd om hur företag måste anamma förnyelse 

och innovation för att inte hamna i oåterkalleligt stigberoende, och för att strategiskt bli en av 
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de starka spelarna på marknaden. Men teorin erbjuder även anvisningar för hur en innovation 

och ny teknologi kan anpassas för att uppnå en så kraftfull spridning som möjligt. Vi har 

överlag förbisett dessa olika anvisningar då vi har haft i sikte att föra en deskriptiv studie. Vi 

kommer emellertid inte skilja oss alltför mycket från övrig teori, så även vi erbjuder här några 

råd läsaren kan bära med sig.  

Det framgår relativt tydligt, av olika slutkunder, vilken systemintegratör som är den verkligt 

stora aktören när det kommer till banker. Genom det identifierade kunskapsgapet fick vi 

förståelsen för vilken otrolig informations- och kunskapsmakt mittenaktören i värdekedjan 

innehar. Detta är ingen nyhet, men inte heller någon sanning. I enlighet med Porters (2008) 

konkurrerande krafter, har mellanaktören stor kraft men riskerar också att bli utraderad vid 

framtvingade förändringar i värdekedjan, i samband med ombyggnad av affärsmodeller. Hur 

som helst, i vår specifika bransch och i det undersökta segmentet samt i liknande 

marknadssituationer, rekommenderar vi att de leverantörer som vill vinna marknadsandelar 

bör investera nästa marknadsföringskrona på att få inflytande hos mellanaktören. Vår 

uppfattning är att många gånger överskattas slutkundens preferenser, makt och intresse. Inom 

business 2 business resulterar det i att onödiga insatser läggs på kommunikation till 

slutkunden. Vårt koncisa råd till leverantörer: vinn mellanaktören eller bli den!    
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