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Abstrakt 
Digitaliseringen har gjort det enklare för kunder att jämföra priser mellan konkurrenter, hitta 
fler tillgängliga konkurrenter och enklare byta mellan konkurrenter. Dagens kunder vet vad de 
vill ha och en ökad informationstillgänglighet har medfört en högre press på företag att ändra 
tillvägagångssätt och tillmötesgå kunders nya önskemål. Att erbjuda e-tjänster som anpassats 
efter internets unika fördelar har blivit vitalt för företag som vill nå framgång. Men samtidigt 
finns det ett aktuellt behov hos kunder av en god kundrelation som inte uppfylls med dagens e-
tjänster. På grund av det undersöker denna studie hur personifiering och social närvaro kan 
designas för att stödja goda kundrelationer på e-tjänster. Detta undersöks med hjälp av en 
designorienterad forskningsansats och implementering av designelement i en prototyp 
utformad som en banks e-tjänst. Studiens resultat pekar på att kontroll, omhändertagning, 
flexibilitet och motivation är viktigt för användaren vid användning av e-tjänster för att goda 
kundrelationer ska stödjas.  

 

Nyckelord: E-tjänst, personifiering, social närvaro, digitalisering, design. 

  



 
Abstract 
Digitalization has made it easier for customers to compare prices between competitors, find 
available competitors and change between competitors. Today's customers know what they 
want and increased information availability has resulted in higher pressure on companies to 
change strategies and fulfill the new goals of customers. It has become vital for companies that 
want to achieve success to offer e-services adapted to the unique advantages of the internet. But 
at the same time customers long for a good customer relationship that is not met with today's 
e-services. Because of that, this study examines how personalization and social presence can 
be designed to support good customer relationships on e-services. This is done with a design-
oriented research approach and the implementation of design elements in a prototype designed 
as a bank's e-service. The result of this study shows that control, care, flexibility and motivation 
is important to users when using e-services for good customer relations to be supported. 
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1 Introduktion 
Traditionellt sett har företag kommunicerat med sina kunder via bland annat fysiska möten och 
telefonsamtal (Jones, Mothersbaugh & Beatty, 2000; Barnes & Howlett, 1998). Tjänsteföretag, 
exempelvis banker och försäkringsbolag, har verkat i marknader där kunderna sällan bytt 
leverantör på grund av emotionella, sociala och ekonomiska kostnader (Liu, Guo & Lee, 2011; 
Jones et al., 2000). Digitaliseringen har resulterat i att företag under de senaste decennierna valt 
att omvandla många av sina tjänster till e-tjänster, även kallat elektroniska tjänster, och 
centralisera sina kontor till storstäder (Keskar & Pandey, 2018; Elliot, 2016).  

Att erbjuda e-tjänster har blivit vitalt för företag då den ökade informationstillgängligheten 
digitaliseringen har medfört har lett till en sänkning av den byteskostnad som hållit många av 
kunderna till de traditionella tjänsterna lojala (Taherdoost, 2018; Larsson & Viitaoja, 2017). 
Byteskostnaden har sänkts då digitaliseringen gjort det enklare för kunder att jämföra priser 
mellan konkurrenter, hitta fler tillgängliga konkurrenter och enklare byta mellan konkurrenter 
(Larsson & Viitaoja, 2017).  

Exempel på sektorer vilka har kompletterat, eller ersatt, sina tjänster med e-tjänster är 
utbildnings-, transport-, finans-, sjukvårds- och detaljhandelssektorn (Taherdoost, 2018). Men 
det räcker inte att enbart digitalisera de fysiska tjänsterna då både kundmedvetenheten och 
kraven på kvalitet växer med digitaliseringen (Taherdoost, 2018; Sullivan & Kim, 2018). 
Digitaliseringen har lett till en drastisk förändring i interaktionen mellan tjänsteföretag och 
kund där kundrelationen till stor del övergått till att baseras på automatiserad kommunikation 
där kunden sällan är i direktkontakt med personal (Pousttchi & Dehnert, 2018).  

För företag med liknande tjänster i den alltmer konkurrenskraftiga miljö som internet för med 
sig har servicen blivit det som får företag att urskilja sig ur mängden (Abou-Shouk & Khalifa, 
2017), något som Tan, Chew och Hamid (2018) håller med om genom att skriva att 
digitaliseringens effekt bör mötas med ett ökat fokus på kundservice. Dagens kunder vet vad 
de vill ha och den ökade informationstillgängligheten har medfört en högre press på företag att 
ändra tillvägagångssätt och tillmötesgå kunders nya önskningar (Omarini, 2017). Diversitet hos 
kunder och komplexitet i e-tjänster har lett till informationsöverbelastning och att en-lösning-
passar-alla problem komplicerat beslutstagande hos kunder (Desai, 2019). Dock finns det enligt 
Pousttchi och Dehnert (2018) ett aktuellt behov hos kunder av en god kundrelation som inte 
uppfylls med dagens e-tjänster. Lojala kunder i goda kundrelationer bidrar till förbättring av 
varumärket och ökar chansen för vidare rekommendation till potentiellt nya kunder (Abou-
Shouk & Khalifa, 2017; Sullivan & Kim, 2018). Men med de sänkta byteskostnaderna 
digitaliseringen för med sig är det svårare att hålla kunder lojala (Taherdoost, 2018) 

Kundnöjdhet och tillit är viktiga faktorer för en lång och lojal kundrelation (Xiao, Guo & 
D’ambra, 2010; Kim & Peterson, 2017; Carter, Wright, Thatcher & Klein, 2014; Liu et al., 
2011; Flavián, Guinalíu & Gurrea, 2006). När det fysiska kundmötet övergår till att bli digitalt 
behöver digitala designers skapa nya sätt för e-tjänster att leda till den goda kundrelation som 
tidigare baserats på fysiska faktorer såsom personal och lokaler (Cyr, 2014). På grund av 
digitaliseringen är det viktigt för företag att utveckla relationerna med sina kunder för att på så 
sätt stödja långsiktiga kundrelationer (Pengnate & Sarathy, 2017).  
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Genom att svara på individuella kunders behov och erbjuda personlig service kan företag stödja 
goda och lojala kundrelationer på e-tjänster (Li & Soumi, 2009; Hess, Fuller & Campbell, 
2009). Dock är det viktigt att tjänsterna inte endast överförs från analogt till digitalt utan även 
anpassas efter internets unika fördelar (Taherdoost, 2018). Här har användandet av individuell 
personifiering och hög social närvaro beskrivits som potentiella lösningar (Desai, 2019; Hess 
et al., 2009).  

Social närvaro handlar om hur väl e-tjänsten förmedlar intrycket av fysisk interaktion (Hess et 
al., 2009; Gefen & Straub, 2004). Social närvaro är viktigt vid skapandet av goda relationer 
mellan kund och företag då en hög social närvaro kan öka kundens känsla av tillit, nöje och 
effektivitet (Cyr, Hassanein, Head & Ivanov, 2006; Parameswaran & Kishore, 2017). 
Personifierade e-tjänster erbjuder individualiserat innehåll och individualiserad service baserat 
på användarens behov (Desai, 2019). Företag kan genom personifiering skapa en möjlighet för 
användare att effektivisera komplexa uppgifter och inläsning av stora mängder information för 
att stärka goda och tillitsfulla kundrelationer (Thongpapanl & Ashraf, 2011). Dock finns det få 
riktlinjer för hur personifiering bäst bör designas vid stödjandet av goda kundrelationer (Desai, 
2019; Dzulfikar et al., 2018) och Tsai (2017) rekommenderar en ökad prioritering av social 
närvaro vid design av e-tjänster för att stödja goda kundrelationer.  

Banker är ett exempel på en bransch som verkar i en marknad där lönsamheten är beroende av 
lojala och långvariga kundrelationer (Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007). Digitaliseringen har lett 
till en sänkning av den byteskostnad som hållit många av bankkunderna lojala (Larsson & 
Viitaoja, 2017). Utöver de ekonomiska och teknologiska utmaningar digitaliseringen medför 
har banksektorn även utmanats av FinTechföretag, Financial Technology, vilka erbjuder 
standardiserade banktjänster såsom betaltjänster (Pousttchi & Dehnert, 2018). 

Då digitaliseringen förändrar förutsättningarna för skapandet av goda kundrelationer har 
forskning som tar sig an digitaliseringens konsekvenser, kundernas förändrade behov och hur 
e-tjänstedesign kan leda till lojala kundrelationer efterfrågats (Cziesla, 2014; Keskar & Pandey, 
2018; Skvarciany & Jureviciene, 2017; Desai, 2019).  Därmed ämnar denna studie undersöka 
hur företag med hjälp av personifiering och social närvaro kan stödja goda kundrelationer på 
sina e-tjänster genom följande frågeställning:  

Hur kan e-tjänster designas för att stödja goda kundrelationer? 

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att bidra med designförslag för hur e-tjänster bör designas för att stödja den 
goda kundrelation som tidigare baserats på fysiska faktorer. Designförslagen är både menade 
att stå som grund för vidare forskning och som riktlinjer vid design av e-tjänster.  

1.2 Avgränsningar 
Studien kommer undersöka hur företag kan stödja goda kundrelationer vid digitalisering. 
Studien använder sig av bankbranschen dels för att banker idag minskar den fysiska kontakten 
med kunder och ökar den digitala kontakten (Larsson & Viitaoja, 2017) samt för att deras 
fysiska interaktioner har varit starka faktorer vid skapandet av lojalitet genom goda 
kundrelationer (Barnes & Howlett, 1998).   
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2 Litteraturstudie 
I följande avsnitt presenteras begrepp som är centrala för studien. Avslutningsvis presenteras 
resultatet och hur vi anser att de förändrade kundrelationerna den ökade digitaliseringen 
medför bör adresseras på e-tjänster. 

 

2.1 En god kundrelation 
Kvaliteten på en kundrelation beskriver det övergripande klimatet i relationen (Ndubisi et al., 
2007). Kunder bedömer relationen beroende på hur väl den stämmer överens med tidigare 
erfarenhet och uppfyller existerande förväntningar, mål och önskningar (Liu et al., 2011). 
Kvaliteten på kundrelationen är en indikator på hur lång och framgångsrik kundrelationen kan 
komma att bli (Ndubisi et al., 2007). Goda kundrelationer kan stötta företags goda anseenden 
och öka chanserna för vidare rekommendation till potentiella kunder (Abou-Shouk & Khalifa, 
2017; Sullivan & Kim, 2018). 

En kundrelation av god kvalitet bygger till stor del på kundnöjdhet och tillit (Liu et al., 2011; 
Kim, Ferrin & Rao, 2009; Ndubisi et al., 2007; Flavián et al., 2006).  Nöjda kunder har 
vanligtvis inga anledningar att lämna relationer och en hög tillit har studerats leda till lojalitet 
(Liu et al., 2011; Ndubisi et al., 2007; Kim et al., 2009). Nedan beskrivs kundnöjdhet och tillit 
vilka är viktiga vid formandet av en god kundrelation.  

Enligt Vijay, Prashar och Sahay (2019) bygger lojalitet på ett upprepat köpbeteende som 
baseras på en positiv kundupplevelse. Det upprepade köpbeetendet kan resultera i ökad 
försäljning och vidare rekommendationer samt en högre tolerans hos kunden för problem som 
kan inträffa, exempelvis problem vid leverans (Lópes-Miguens & Vázques, 2017). Det är alltså 
fördelaktigt för företag att få kunder lojala då det är mer ekonomiskt hållbart att underhålla 
existerande kunder än att finna nya (Sullivan & Kim, 2018). Lojalitet skapas främst genom 
faktorerna tillit och kundnöjdhet (Kim et al., 2009). På grund av detta är det viktigt för företag 
att förstå sina kunders behov för att med hjälp av dem vinna kundernas förtroende och lojalitet 
(Pengnate & Sarathy, 2017).  

2.1.1 Kundnöjdhet 
Kundnöjdhet kan beskrivas som grunden i en god kundrelation (Flavián et al., 2006). 
Kundnöjdhet är ett översiktligt mått på hur tillfredsställd kunden är med en levererad produkt 
eller tjänst (Liu et al., 2011). I e-tjänster är kundnöjdhet en kombination av kundens bemötta 
behov och förväntningar samt en positiv inställning till företaget och den levererade servicen 
(Lópes-Miguens & Vázques, 2017).  

Hur tillfredsställd en kund känner sig efter en interaktion med tjänsten avgör vilka förväntningar 
kunden har på fortsatt användning av tjänsten (Liu et al., 2011; Flavián et al., 2006). 
Tillfredsställelse är en känsla som ofta baseras på servicekvaliteten och priset samt de 
kontextuella och personliga omständigheterna (Liu et al., 2011). Hög kundnöjdhet är viktigt vid 
skapandet av kundlojalitet och därmed vid skapandet av en god kundrelation (Liu et al., 2011; 
Lópes-Miguens & Vázques, 2017). Kundnöjdhet på e-tjänster är ett välstuderat område inom 
informationssystemsforskning då det ger ett tydligt mått på hur väl e-tjänsten fungerar 
(McKinney et al., 2002).   
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2.1.2 Tillit 
Tillit hos kunder är ett multidimensionellt koncept kopplat till såväl säljpersonal, produkter och 
företag baserat på kundernas uppfattning om existerande möjligheter och risker (Kim et al., 
2009). Tillit innebär att kunden har ett förtroende i att företaget är ärligt och tillitsfullt (Liu et 
al., 2011). När behoven inte möts eller företaget inte visar sig vara ärligt eller tillitsfullt bryts 
kundens förtroende vilket kan leda till att kunden byter till en konkurrent (Ndubisi et al., 2007). 
En kund med hög tillit har en större chans att bli lojal, vilket är viktigt i en god kundrelation 
(Liu et al., 2011; Kim et al., 2009).  

Tillit mellan kund och företag innebär att kunden har ett förtroende i att företaget ska möta 
kundens behov (Ndubisi et al., 2007). Med tillit menas även kundernas villighet att vara sårbara 
inför leverantörernas handlingar i situationer där leverantörerna har all kontroll (Carter et al., 
2014). Studier inom informationssystemsforskning har visat att tillit i form av kundens 
emotionella engagemang gentemot tjänsteföretaget är viktigt vid formandet av kundens attityd 
gentemot e-tjänsten (Carter et al., 2014). Tillit har visat sig vara värdefullt vid skapandet av 
långa och lönsamma kundrelationer (Flavián et al., 2006).  

Att kunden upplever e-tjänsten som trovärdig anses vara av stor vikt för att tillit ska bildas 
(Corritore, Kracher & Wiedenbeck, 2003; Riegelsberger, Sasse & McCarthy, 2005; Sullivan & 
Kim, 2018; Seckler, Heinz, Forde, Tuch & Opwis, 2015; Carter et al., 2014). För att e-tjänsten 
ska upplevas som trovärdig bör den vara välmenande och opartiskt. E-tjänsten och 
servicepersonal bör förmedla information baserat på hög kompetens och erfarenhet (Corritore 
et al., 2003; Carter et al., 2014; Seckler et al., 2015).  

Även att kunden upplever e-tjänsten enkel att använda anses vara viktigt för att tillit ska skapas 
då det kan minska risken för fel och leda till att kunden återvänder fler gånger (Corritore et al., 
2003; Gefen, Karahanna & Straub, 2003; Liébanan-Cabanillas, Munoz-Leiva & Rejón-
Guardia, 2016; Pengnate & Sarathy, 2017; Seckler et al., 2015; Flavián et al., 2006; Kim et al., 
2009). Med “enkel att använda” menas hur enkelt det är för kunden att genomföra sin tänkta 
uppgift (Corritore et al., 2003). En e-tjänst kan göras enkel att använda genom välstrukturerad 
och tillgänglig information samt en tydlig och funktionell design (Wang & Emurian, 2005). 
Även risk har uppmärksammats som nära relaterat till tillit (Corritore, Wiedenbeck, Kracher & 
Marble, 2012; Corritore et al., 2003; Eid, 2011; Flavián et al., 2006; Kim et al., 2009). Med risk 
menas möjligheten att något oönskat ska inträffa (Corritore et al., 2003). Risken kan öka när 
kunden upplever en brist på kontroll (Corritore et al., 2003).  

2.2 E-tjänster 
E-tjänster definieras som tillhandahållandet av tjänster över elektroniska nätverk såsom internet 
(Taherdoost, 2018). Med dessa tjänster menas den information som flödar mellan kund och 
företag med hjälp av exempelvis en webbplats online (Taherdoost, 2018). E-tjänster bygger på 
att kommunikationen mellan kund och företag sker via ett elektroniskt nätverk, vilket skiljer e-
tjänsterna från traditionella tjänster samt leder till ett enklare informationsutbyte (Shafiee & 
Bazargan, 2018). Högkvalitativa e-tjänster kan exempelvis bidra med effektivisering, lägre 
kostnader, snabbare kommunikation, enklare transaktioner och lättare uppskalning (Tjhin, 
Tavakoli & Atmojo, 2016; Shafiee & Bazargan, 2018; Taherdoost, 2018).  
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2.2.1 E-tjänsters utveckling 
Traditionellt sett har företag kommunicerat med sina kunder via bland annat fysiska möten och 
telefonsamtal (Jones et al., 2000; Barnes & Howlett, 1998). Vid fysiska interaktionspunkter har 
en god kundrelation stöttats av högkvalitativ service och kundernas uppfattningar av företaget 
(Bitner, 1992; Bloemer, Ruyter & Peeters, 1998). De anställda har höjt den sociala närvaron 
och varit företagens ansikten utåt och därmed ansvarat för att skapa en känsla av förtroende 
samt tillhörighet (Bitner, 1992). Fysiska lokaler har även givit potentiella kunder ett intryck av 
företagens möjligheter och kvaliteter (Bloemer et al., 1998).  

På grund av de höga finansiella, sociala och emotionella byteskostnader kunder står inför vid 
byte av tjänste- och produktleverantör, har tjänsteföretag traditionellt sett verkat i en marknad 
där kunderna sällan bytt leverantör (Liu et al., 2011; Jones et al., 2000). De höga 
byteskostnaderna har hållit kunderna lojala vilket har varit viktigt för företagens överlevnad 
(Jones et al., 2000).  

Men de senaste två decennierna har informationsteknologi med hjälp av internet förändrat 
världen med sin sammankoppling (Taherdoost, 2018). Digitaliseringen har lett till att företag 
under de senaste decennierna valt att omvandla många av sina tjänster till e-tjänster och 
centralisera sina kontor (Keskar & Pandey, 2018; Elliot, 2016). Detta har inneburit att flera 
företag valt att byta fysiska möten mot onlinemöten och hänvisa allt fler av de klassiska 
tjänsterna till webbplatser där kunderna gör det själva (Pousttchi & Dehnert, 2018).  

Digitaliseringen har lett till en drastisk förändring i interaktionen mellan tjänsteföretag och 
kund där kundrelationen till stor del övergått till att baseras på automatiserad kommunikation 
där kunden sällan är i direktkontakt med företagets personal (Pousttchi & Dehnert, 2018). Den 
ökade informationstillgängligheten digitaliseringen har medfört har lett till en sänkning av den 
byteskostnad som hållit många av kunderna till de traditionella tjänsterna lojala (Larsson & 
Viitaoja, 2017). Den sänkta byteskostnaden har gjort det enklare för kunder att jämföra priser 
mellan konkurrenter, hitta fler tillgängliga konkurrenter och enklare byta mellan konkurrenter 
(Mutum, Ghazali, Nguyen & Arnott, 2014). Att erbjuda e-tjänster har blivit viktigt för att som 
företag konkurrera med de som erbjuder liknande tjänster (Taherdoost, 2018). 

Sektorer vilka har kompletterat, eller ersatt, sina tjänster med e-tjänster är exempelvis 
utbildnings-, transport-, finans-, sjukvårds- och detaljhandelssektorn (Taherdoost, 2018). Men 
dock räcker det inte med att enbart digitalisera de fysiska tjänsterna då både 
kundmedvetenheten och kraven på kvalitet växer med digitaliseringen (Taherdoost, 2018; 
Sullivan & Kim, 2018).  På grund av den ökade kundmedvetenheten har analyser av kunders 
onlinebeteenden blivit av större värde än den personliga kundrelationen med hög social närvaro 
som prioriterats i traditionella tjänster (Pousttchi & Dehnert, 2018). Dock finns det enligt 
Pousttchi och Dehnert (2018) ett aktuellt behov hos kunder av en nära kundrelation som inte 
uppfylls med dagens e-tjänster. 

För företag med liknande tjänster i den alltmer konkurrenskraftiga miljön som internet för med 
sig har just service och skräddarsydda lösningar blivit det som får företag att urskilja sig ur 
mängden (Abou-Shouk & Khalifa, 2017), något som Tan et al. (2018) håller med om då de 
skriver att digitaliseringens effekt på bankbranschen bör mötas med ett ökat fokus på 
kundservice. Dock är det viktigt att det förändrade fokuset inte endast överförs från analogt till 
digitalt utan även anpassas efter internets unika fördelar (Taherdoost, 2018). Här har 
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användandet av individuell personifiering och hög social närvaro visat sig vara potentiella 
lösningar (Desai, 2019; Hess et al., 2009). 

2.3 Social närvaro 
Social närvaro är viktigt vid skapandet av en god relation mellan kunden och e-tjänsten då 
närvaron kan öka kundens känsla av tillit, nöje och effektivitet (Hess et al., 2009; Cyr et al., 
2006; Parameswaran & Kishore, 2017; Gefen & Straub, 2004). Social närvaro handlar om hur 
väl ett medium förmedlar intrycket av fysisk interaktion (Hess et al., 2009; Gefen & Straub, 
2004). Hög social närvaro återfinns i kommunikation som sker ansikte mot ansikte medan låg 
social närvaro återfinns i exempelvis e-mail och brev (Gefen & Straub, 2004).  

De känslor som förmedlas till användaren genom social närvaro är värme och sällskaplighet 
(Hess et al., 2009). Dessa känslor är viktiga vid skapandet av tillit och goda kundrelationer 
(Hess et al., 2009; Parameswaran & Kishore, 2017; Gefen & Straub, 2004). Dock har det visat 
sig vara problematiskt att designa en hög social närvaro i digitala kanaler på grund av bristen 
på fysisk kontakt (Hess et al., 2009). Då onlinemiljöer saknar fysiska indikatorer, såsom fysiska 
lokaler och fysiska möten, för kunden att förlita sig på anses skapandet av tillit viktigare på e-
tjänster än i den fysiska miljön (Gefen & Straub, 2004). Enligt Hess et al. (2009) är social 
närvaro positivt för kundens tillit på två sätt; e-tjänsten kan upplevas mer transparent när den 
sociala närvaron är hög och en hög social närvaro kan ge kunden bilden av att upplevelsen 
möter förväntningarna (Hess et al., 2009).   

2.3.1 Design för social närvaro 
Social närvaro online skapas ofta genom synkroniserade kommunikationsmedel, forum eller 
avatarer med människoliknande egenskaper (Tsai, 2017). Men närvaron kan även ökas genom 
användandet av bilder, interaktiva element och personlig kommunikation vilken kan hjälpa 
kunder ta beslut (Hess et al., 2009). Det viktigaste vid design för en högre social närvaro är att 
e-tjänsten utstrålar en personlig och extrovert mänsklig närvaro (Gefen & Straub, 2004). Denna 
närvaron kan både skapas genom faktiskt kontakt med andra människor genom chattar och 
forum samt genom interaktioner med systemet utan närvaro av riktiga människor, exempelvis 
genom automatiserade meddelanden (Hess et al., 2009).  

I dialoger med systemet är det viktigt att systemet har en extrovert personlighet med egenskaper 
som sällskaplighet, utåtriktning och entusiasm (Hess et al., 2009). En extrovert personlighet är 
inte skygg eller återhållsam i sin kommunikation med andra (Hess et al., 2009). Systemet kan 
interagera med användaren genom personligt utformade hälsningar och använda sig av avatarer, 
bilder, tal och video (Tsai, 2017; Cyr et al., 2006; Gefen & Straub, 2004). Konstruktiv 
kommunikation är en viktig del i interaktioner, och ju svårare och större uppgifterna är desto 
viktigare är en hög social närvaro (Gefen & Straub, 2004). 

2.4 Personifiering 
Personifiering skapar en möjlighet för användare att effektivisera komplexa uppgifter och 
inläsning av stora mängder av information (Thongpapanl & Ashraf, 2011). Genom att göra 
processer enklare baserat på kunders särskilda behov stärks goda och tillitsfulla kundrelationer 
(Thongpapanl & Ashraf, 2011). Personifierade e-tjänster erbjuder personifierat innehåll och 
personifierad service baserat på användares behov (Oinas-Kukkonen, 2018; Desai, 2019). 
Väldesignad personifiering ger användaren en skräddarsydd upplevelse (Desai, 2019).  
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Personifiering där användare får information baserat på preferenser minskar 
informationsöverbelastning hos användare och ökar effektivisering och prestation då det blir 
enklare för användare att navigera (Desai, 2019; Liang, Lai & Ku, 2006). Personifiering baseras 
på insamling av kundinformation vid interaktioner med kunden (Oinas-Kukkonen, 2018). 
Datan används sedan för att ge kunden anpassad service och skräddarsydd behovshantering 
(Oinas-Kukkonen, 2018). Enligt Poole och Fan (2006) går personifiering ut på att bygga härliga 
och engagerande e-tjänster, effektivisera produktiviteten i systemet, skapa personliga relationer 
samt att differentiera produkter, tjänster och information.  

Ur ett relationsperspektiv kan personifiering även användas för att bygga en närmare relation 
mellan kund och företag (Desai, 2019; Fan & Poole, 2006). Personliga meddelanden skapar 
positiva känslor mellan kund och företag i formen av tillit, omtanke och samhörighet (Desai, 
2019). Dessa känslor kan leda till att kunden prioriterar en nära kommunikation över lägre pris 
(Desai, 2019). Personifierad service kan öka kundnöjdhet såväl som tillit hos kunder (Liang et 
al., 2006; Desai, 2019).  

2.4.1 Design för personifiering 
För att designa personifiering på en e-tjänst krävs ett tydligt användarfokus (Pei & Zhenxiang, 
2006). Två grundpelare i en god personifiering är användbarhet och användarvänlighet (Pei & 
Zhenxiang, 2006). Design för personalisering involverar grundläggande designelement, 
kommunikationen mellan kunden och systemet samt informationsinhämtning och hur visuellt 
tilltalande användaren upplever designen (Pei & Zhenxiang, 2006; Fan & Poole, 2006; Liang 
et al., 2006; Desai, 2019; Blom & Monk, 2009). Personifierade funktioner inkluderar 
interaktiva fält där kunder kan kommunicera med systemet och personlig layout där det visas 
sådant individuella kunder finner relevant (Pei & Zhenxiang, 2006). Med hjälp av design kan 
informationsinnehåll, informationsplacering, estetik och kommunikation presenteras, anpassas 
eller sorteras efter användarens mål och preferenser (Fan & Poole, 2006).  

Personifierad design delas ofta in i explicit och implicit (Desai, 2019). Explicit personifiering 
innebär att användaren själv anpassar e-tjänsten genom att ändra exempelvis funktioner, 
information, placeringar, färger och bilder (Desai, 2019). Implicit personifiering innebär att 
systemet personifierar e-tjänsten och dess innehåll åt användaren genom att analysera 
användarens historik och anpassa e-tjänsten därefter (Desai, 2019). Ofta upplever användaren 
större kontroll vid explicit personifiering då användaren själv får välja medan användaren vid 
implicit personifiering kan känna sig iakttagen och övervakad (Desai, 2019; Fan & Poole, 
2006). Personifiering kan göra det lättare för användare att hantera information vilket kan höja 
effektiviteten och minska komplexitet (Desai, 2019).  

2.5 Resultat av litteraturstudie 
Då digitaliseringen har lett till att användaren allt oftare hänvisas till e-tjänsten och sällan är i 
direkt kontakt med personal behövs nya riktlinjer för hur en god kundrelation kan skapas.  Här 
har användandet av personifiering och hög social närvaro i e-tjänster visat sig vara potentiella 
lösningar (Desai, 2019; Hess et al., 2009). Genom att även online möta individuella kunders 
behov och erbjuda personlig service kan företag fortsätta stötta goda och lojala kundrelationer 
(Li & Soumi, 2009; Hess et al., 2009). I de sex designförslagen nedan redogörs hur 
personifiering och social närvaro skulle kunna användas vid design av e-tjänster för att stödja 
goda kundrelationer. 
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2.5.1 Användaren skall kunna anpassa visuella designelement efter preferens 
För att skapa en god kundrelation krävs en hög kundnöjdhet (Liu et al., 2011). Genom att ge 
användaren möjligheten att själv anpassa visuella designelement, exempelvis färger och bilder, 
kan användaren få en starkare känsla av kontroll och bekvämlighet vilket skapar kundnöjdhet 
(Desai, 2019; Fan & Poole, 2006; Blom & Monk, 2009).  Genom att anpassa bilder på 
webbplatsen kan den även upplevas mer personlig och bättre reflektera användarens stil 
(Dzulfikar et al., 2018; Blom & Monk, 2009). Personlig anpassning av visuella designelement 
efter egen preferens kan ge användare större nöje och högre tillit vilka båda är viktiga vid 
skapandet av en god kundrelation (Desai, 2019; Sullivan & Kim, 2018). På grund av detta 
föreslås det att användare bör kunna anpassa visuella designelement efter egna preferenser 
vilket i sin tur kan stödja goda kundrelationer.  

2.5.2 Användaren skall kunna sätta upp och följa personliga mål  
Personifiering går ut på att identifiera användares behov och se till så att behoven uppfylls (Pei 
& Zhenxiang, 2006; Oinas-ukkonen, 2018). Genom att med explicit personifiering förse 
användare med verktyg med vilka de kan följa sina mål kan de anpassa tjänsten efter dem 
personligen (Tam & Ho, 2006; Kumar & Desai, 2016). Att kunna följa och styra sina egna 
tjänster kan skapa en känsla av kontroll och nöjdhet hos användare (Desai, 2019; Fan & Poole, 
2006). När användare själva får välja hur deras mål bäst uppfylls kan användares bekvämlighet 
och vilja att göra om samma process igen öka (Desai, 2019). På grund av detta föreslås det att 
användare bör få möjligheten att själva sätta upp och följa sina personliga mål för att på så sätt 
stödja goda kundrelationer. 

2.5.3 Användaren skall kunna anpassa placeringen av funktioner och tjänster 
Att kunden upplever e-tjänsten enkel att använda är viktigt för att tillit ska skapas (Liébanan-
Cabanillas et al., 2013; Pengnate & Sarathy, 2017; Seckler et al., 2015; Flavián et al., 2006; 
Kim et al., 2009). Personifiering kan göra det lättare för användare att hantera information 
genom personlig placering av funktioner och tjänster (Desai, 2019). Genom att användare själva 
får bestämma placering på funktioner och navigation kan en känsla av kontroll skapas (Fan & 
Poole, 2006). Kontroll är viktigt vid skapandet av tillit vilket är vitalt i goda kundrelationer 
(Corritore et al., 2003). På grund av detta föreslås det att användare även på e-tjänster bör kunna 
anpassa placeringen av funktioner och tjänster efter preferens på e-tjänsten för att på så sätt 
stödja goda kundrelationer.  

2.5.4 Användaren ska få rekommendationer baserat på tidigare användningshistorik 
Med implicit personifiering kan systemet personifiera e-tjänstens innehåll åt användaren genom 
att analysera användarens historik och anpassa e-tjänstens innehåll därefter (Desai, 2019). 
Genom att proaktivt sortera informationen efter användares preferenser kan 
informationshantering för användare bli lättare vilket kan höja användares effektivitet, 
prestationsförmåga och kundnöjdhet, vilket kan stärka en god kundrelation (Desai, 2019; Liu 
et al., 2011). På grund av detta föreslås det att användare bör ges rekommendationer baserat på 
tidigare användningshistorik för att på så sätt stödja goda kundrelationer.  

2.5.5 Systemet skall stötta användaren med hjälp av personliga meddelanden  
Interaktiva element kan användas för att motivera och underlätta för användare att ta beslut 
(Hess et al., 2009). Genom att interagera med användaren genom personligt utformade 
meddelanden och texter kan även den sociala närvaron öka (Tsai, 2017; Cyr et al., 2006; Gefen 
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& Straub, 2004). En nära kommunikation med personliga meddelanden skapar positiva känslor 
mellan kund och företag i formen av tillit, omtanke och samhörighet (Desai, 2019). Det är 
viktigt att dessa meddelandena utstrålar en extrovert mänsklig närvaro (Gefen & Straub, 2004; 
Hess et al., 2009). På grund av detta föreslås det att systemet även i e-tjänster skall stötta 
användare med hjälp av personliga meddelanden för att på så sätt stödja goda kundrelationer. 

2.5.6 Användaren skall få snabba och individuellt anpassade svar på frågor 
Social närvaro online skapas ofta genom synkroniserade kommunikationsmedel såsom 
chattfunktioner (Tsai, 2017). Synkroniserad kommunikation gör det lättare för användare att 
skapa ett bättre beslutsunderlag (Hess et al., 2009). Snabba svar i chattfunktioner kan skapa 
känslan av en mänsklig närvaro (Tsai, 2017). Känslan av mänsklig närvaro kan även bli högre 
om kommunikationen är konstruktiv och personlig (Gefen & Straub, 2004). På grund av detta 
föreslås det att användare bör få snabba och individuellt anpassade svar på frågor för att på så 
sätt stödja goda kundrelationer. 

Tabell 1. Designförslag menade att stödja en god kundrelation samt referenser. 

Designförslag Referenser 

Personifiering 

Användaren skall kunna anpassa visuella 
designelement efter preferens 

(Dzulfikar et al., 2018; Liu et al., 2011; Desai, 2019; Fan & Poole, 
2006; Sullivan & Kim, 2018; Blom & Monk, 2009) 

Användaren skall kunna sätta upp och 
följa personliga mål  

(Pei & Zhenxiang, 2006; Tam & Ho, 2006; Oinas-ukkonen, 2018; 
Kumar & Desai, 2016; Desai, 2019; Fan & Poole, 2006) 

Användaren skall kunna anpassa 
placeringen av funktioner och tjänster 

(Liébanan-Cabanillas et al., 2013; Pengnate & Sarathy, 2017; 
Seckler et al., 2015; Flavián et al., 2006; Kim et al., 2009; Desai, 
2019; Fan & Poole, 2006; Corritore et al., 2003) 

Användaren skall få rekommendationer 
baserat på tidigare användningshistorik 

(Desai, 2019; Liu et al., 2011; Lópes-Miguens & Vázques, 2017) 

Personifiering och Social närvaro 

Systemet skall stötta användaren med 
hjälp av personliga meddelanden 

(Hess et al., 2009; Tsai, 2017; Cyr et al., 2006; Gefen & Straub, 
2004; Desai, 2019) 

Social närvaro 

Användaren skall få snabba och 
individuellt anpassade svar på frågor 

(Tsai, 2017; Hess et al., 2009; Gefen & Straub, 2004) 
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras metodansatsen, tillvägagångssättet för litteraturstudien och valet 
att arbeta med en prototyp. Vidare beskrivs hur utvärderingarna strukturerades och utfördes 
samt hur de kan ge stöd för svar på studiens forskningsfråga. Avsnittet avslutas med de etiska 
övervägandena samt en metoddiskussion. 

 

3.1 Metodansats 
För att besvara frågan “Hur kan e-tjänster designas för att stödja en god kundrelation?” 
använder sig studien av en designorienterad forskningsansats. En designorienterad 
forskningsansats ansågs lämplig eftersom den kan ge en ökad förståelse och kunskap för den 
funna designutmaningen genom skapandet av en prototyp (Hevner, March, Park & Ram, 2004). 
Denna ansats valdes då prototypen möjliggjorde för utvärdering av designelement framtagna 
utifrån de sex designförslag som litteraturstudien resulterat i. Då studien ämnade undersöka hur 
något kan designas ansågs det lämpligt att använda en forskningsansats där designelement 
kunde testas. Prototyper kan användas för att stimulera reflektion hos testpersoner och användas 
som hjälpmedel när designmöjligheter behöver identifieras i en designsituation (Lim, 
Stolterman & Tenenberg, 2008).  

Vid utvärderingarna bedömdes sedan en kvalitativ metod passande då utvärderingarna var 
menade att ge en djupare förståelse för det resonemang testpersonerna hade vid interaktion med 
prototypen. Kvalitativa metoder är lämpliga när undersökningen syftar i att fånga människors 
upplevelser och tankar (Fejes & Thornberg, 2015). Genom att testa designelementen i 
prototypen under utvärderingar kunde testpersonerna resonera kring vad de tyckte om 
designelementen och hur de tror att elementen skulle förändra deras kundrelation. Detta 
resonemang kunde ge en insyn i hur designelementen förändrade testpersonernas upplevelse. 
Testpersonernas resonemang kunde sedan analyseras och användas vid iterering av 
designförslagen. I analysen jämfördes testpersonernas resonemang med beskrivningen av hur 
tillit och kundnöjdhet uppstår.  

Genom en kvalitativ utvärderingsmetod kunde det därav utvärderas vilken effekt 
implementationen av designelementen hade på testpersonernas upplevelse. Testpersonernas 
resonemang kunde analyseras och leda till en förståelse för vad de uttryckte stöttade en god 
kundrelation. Resultaten från analysen användes sedan för att iterera designförslagen för hur e-
tjänster bör designas för att stödja goda kundrelationer.  

 

3.2 Litteraturstudie 
För att definiera relevanta begrepp för vår studie och identifiera relaterad forskning 
genomfördes en litteraturstudie. För att legitimera studiers forskningsbidrag ska 
forskningsbidragen nämligen bygga på relevant litteratur inom forskningsfältet (Aronson, 
1995). Litteraturstudien började med en litteratursökning på sökmotorerna Google Scholar, 
Scopus och OneSearch. Vid insamlingen användes kombinationer av nyckelord såsom: 
digitalization, loyalty, customer relationship, bank, e-service, trust, customer satisfaction, 
personalization, customization, social presence, e-commerce och online. Enligt Webster och 
Watson (2002) är en systematisk och uppstrukturerad sökprocess med bakåt- och framåtsökning 
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bra för att finna så många relevanta artiklar som möjligt. På grund av det användes både framåt- 
och bakåtsökning av varje artikel där exempelvis design för personifiering och social närvaro 
eller skapande av goda kundrelationer påträffades i abstraktet. Litteraturen valdes efter bland 
annat antalet citat, publiceringsår och forskningsområde. Syftet med litteraturstudien var att 
finna hur e-tjänster skulle kunna designas för att stödja goda kundrelationer. 

De funna artiklarna analyserades sedan genom en kodningsprocess där sådant som var viktigt 
vid personifiering och social närvaro markerades och placerades i en tabell. I tabellen framkom 
sedan mönster med sådant som artiklarna hade gemensamt. Exempelvis förekom synkroniserad 
kommunikation i flera artiklar relaterade till social närvaro. Dessa mönster ledde till att de sex 
designförslagen formulerades (se tabell 1). Designförslagen stod sedan som grund för 
skapandet av designelementen vilka utvärderades för att undersöka hur e-tjänster bör designas 
för att stödja goda kundrelationer.   

3.3 Prototyp 
Prototyper används inte för att besvara frågeställningar utan används som verktyg för att 
undersöka utfallen och effekterna av framtagna designförslag (Hevner et al., 2004). Prototypen 
i denna studie möjliggjorde för utvärderingen av de designelementen som baserats på 
designförslagen som litteraturstudien resulterat i. I en designorienterad forskning har 
prototypen en central roll vid utvärdering där prototypen kan hjälpa forskaren med idéer som 
kan utvecklas och leda till ny kunskap (Hevner et al., 2004). Prototypen i denna studie var en 
modifierad version av en banks e-tjänst. Den modifierade designen karaktäriserades av bankens 
grafiska profil för att skapa igenkänning hos testpersonerna. Med hjälp av en prototyp 
undersöktes det därav i denna studie hur användare upplevde de implementerade 
designelementen. Användarnas uttryckta upplevelser och resonemang analyserades för att 
sedan användas vid iterering av designförslagen.  

3.4 Utvärderingar 
3.4.1 Urval 
Syftet med undersökningen var att förstå hur e-tjänster kan designas för att stödja en god 
kundrelation. Det utfördes utvärderingar med 10 testpersoner vilka redan var kunder hos banken 
prototypen är baserad på och användare av bankens e-tjänst. Testpersonerna var kvinnor och 
män i varierande åldrar för att få en spridning i erfarenhet och kunskapsbredd vid insamling av 
information (se tabell 2). Det valdes fem kvinnor och fem män för att få ett jämnt fördelat urval.  

Tabell 2. Sammanfattning av de som deltog i utvärderingarna med avseende på ålder, utvärderingstid och kön. 

Testperson Ålder Utvärderingstid Kön 

1 66 23 min Man 

2 32 29 min Man 

3 23 23 min Kvinna 

4 23 34 min Man 

5 41 25 min Kvinna 
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6 19 23 min Kvinna 

7 26 33 min Kvinna 

8 40 43 min Kvinna 

9 21 42 min Man 

10 60 20 min Man 

PILOT 25 51 min Man 

 
3.4.2 Pilotstudie 
Innan utvärderingen utfördes en pilotstudie för att säkerställa att prototypen och frågorna som 
skulle ställas under utvärderingen var tydliga. Syftet med pilotstudien var att identifiera 
otydligheter och undvika eventuella missförstånd som skulle kunna uppstå under 
utvärderingarna. Testet samt intervjufrågorna utfördes med en person som passade urvalets 
kriterier. Med hjälp av resultatet från pilotstudien kunde utvärderingsplanen itereras och 
förtydligas. Exempelvis raderades några frågor som upplevdes som upprepningar. 

3.4.3 Utvärderingsmetod 
Utvärderingen var menad att undersöka om de implementerade designelementen kunde stödja 
goda kundrelationer. I början av varje utvärdering informerades testpersonen om vilka 
rättigheter den hade i studien samt om studiens syfte. Alla testpersonerna fick genomföra 
utvärderingen på samma prototyp med samma uppgifter för att samtliga skulle få prova på alla 
implementerade designelement. Utvärderingen bestod av nio uppgifter (se bilaga A) för att 
utvärdera alla implementerade designelement. Det var en testperson per utvärderingstillfälle.  

Uppgifterna guidade testpersonen genom prototypen utifrån ett förutbestämt spår. Ett exempel 
på en uppgift var “Du ser att du fått en notis. Vad vill den?”. Vid utvärderingstillfällena så lästes 
varje uppgift upp en i taget så att testpersonen kunde fokusera på varje uppgift för sig. I början 
av varje utvärdering gavs testpersonen även en lista med utvärderingens uppgifter nedskrivna 
för att ge denne möjligheten att läsa uppgifterna i egen takt under utvärderingstillfället (se 
bilaga A). 

Efter att alla nio uppgifter slutförts avslutades utvärderingstillfället med en semistrukturerad 
intervju för att ge ökad förståelse för testpersonens resonemang gällande de upplevda 
designelementen (se bilaga B). En avslutande intervju vid varje utvärderingstillfälle ansågs 
relevant då tillit och kundnöjdhet kan vara svåra att utvärdera utifrån endast observationer. 
Genom att intervjua testpersonerna efter att de genomfört uppgifterna fick de möjligheten att 
resonera kring designelementen och hur de upplevdes. Enligt Fejes och Thornberg (2015) kan 
intervjuer leda till att forskaren skapar sig en djupare och bredare förståelse för känslor och 
upplevelser hos testpersonen. Genom intervjuerna skapades en bredare förståelse för 
testpersonernas tillit och kundnöjdhet. Semistrukturerade intervjuer gör det även möjligt för 
forskaren att kombinera förutbestämda intervjufrågor med nya frågor på plats för att 
vidareutveckla testpersonernas resonemang (Myers, 2013). På grund av möjligheten till 
följdfrågor gav de kompletterande semistrukturerade intervjuerna större flexibilitet än en enkät. 
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Intervjufrågorna strukturerades även efter designförslagen så att samtliga förslag täcktes in. 
Exempel på intervjufråga var ”På vilket sätt tror du att det skulle påverka dig att få välja 
översiktsbild?” och en följdfrågan på svaret var ”Varför tror du det?”.   

3.4.4 Analysmetod 
Då datainsamlingen utfördes i form av utvärderingar och kompletterande intervjuer bedömdes 
en kvalitativ analysmetod lämpligast då forskare genom kvalitativa analysmetoder kan bryta 
ner och söka mening i textmaterial (Fejes & Thornberg, 2015). Då vi tog hänsyn till 
Vetenskapsrådets (2002) krav anonymiserades all data.  

Initialt transkriberades alla ljudfiler från utvärderingarna för att möjliggöra för en tematisk 
analys av materialet. En tematisk analys valdes då den enligt Braun och Clarke (2006) 
möjliggör identifikation av mönster och beskriver datan i detalj. Mönsteridentifikation mellan 
intervjuerna ansågs viktigt för att se hur samtliga testpersoners beskrivna upplevelser 
överensstämde eller skildes åt. Då intervjufrågorna och uppgifterna fokuserats på det som skulle 
undersökas ansågs ett induktivt tillvägagångssätt i analysen passande för att fånga datan i sin 
helhet. Med ett induktivt tillvägagångssätt analyseras datan utan förformade teman eller 
kriterier (Braun & Clarke, 2006).  

Efter transkriberingen kodades datan. Kodning innebär en systematisk genomarbetning av 
materialet och klassificering av innehållet med hjälp av kodord eller benämningar (Fejes & 
Thornberg, 2015). Kodning valdes för att lättare hitta mönster mellan de transkriberade 
intervjuerna. För att säkerställa att ingen information gått förlorad undersöktes de 
transkriberade intervjuerna vid ett flertal tillfällen. Koderna jämfördes sedan med varandra och 
slogs ihop vilket möjliggjorde för identifikationen av fyra huvudteman. De fyra temana som 
identifierades var ”omhändertagande”, ”kontroll”, ”flexibilitet” och ”motivation och 
inspiration”. Exempel på kod under temat “flexibilitet” var koden “effektivare med egen 
startsida” och ett exempel på kod under temat ”omhändertagande” var “bli lyssnad på”.  

Testpersonernas resonemang jämfördes sedan med litteraturstudiens definition av en god 
kundrelation. Genom att göra detta kunde det utvärderas om designelementen skulle kunna 
bidra till högre tillit eller kundnöjdhet hos testpersonerna. Exempelvis kunde koden ”effektivare 
med egen startsida” kopplas till Corritore et al (2003) som beskriver att enkelhet att använda 
kan bidra till ökad tillit. En stöttad kundnöjdhet kunde även urskiljas när testpersonerna 
uttryckte en uppskattning kring de designelementen testade. Detta då kundnöjdhet beror på om 
kunden är positivt inställd till företaget och om kunden upplever att de personliga behoven möts 
(Lópes-Miguens & Vázques, 2017). Exempelvis kunde koden ”visualisering ger kontroll” 
betyda att kundnöjdhet skulle stödjas om visualisering används i syfte att ge användaren 
kontroll.  

Genom att analysera och jämföra testpersonernas resonemang med denna studies definition av 
en god kundrelation kunde det identifieras hur goda kundrelationer kan stödjas. Resultatet från 
analysen jämfördes sedan med de designförslag som skapats utifrån litteraturen. 
Designförslagen omformulerades därför för att inkludera insikterna från studiens resultat.  



14 

 

3.5 Etiska överväganden 
Då studien involverade människor följdes de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 
2002). De fyra allmänna huvudkraven nedan togs alltså i beaktande vid utvärderingstillfällena 
samt vid hanteringen av den personliga informationen och utvärderingsmaterialet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med forskningen 
och dess möjliga utkomst i form av ny kunskap (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna ska även 
tydligt informeras om att medverkan är frivillig och att de kan avbryta när som helst 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckeskravet kräver att deltagarna lämnar samtycke till att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 
Även här ska det förtydligas att deltagaren kan avbryta sin medverkan när som helst 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet innebär en tystnadsplikt för de uppgifter som kan uppfattas kränkande 
eller obehagliga för de berörda deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet innebär även att de 
uppgifter som samlas in hanteras på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående att ta del av 
informationen eller identifiera deltagare (Vetenskapsrådet, 2002).  

Nyttjandekravet säger att det insamlade materialet endast får användas i forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det krävs även ett medgivande från den berörda personen för att 
relaterade personuppgifter ska få användas i beslut som påverkar testpersonen 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

3.6 Metoddiskussion 
Då studien baseras på testpersonernas resonemang och upplevelser valdes en kvalitativ 
metodansats då den anses lämplig när förståelse och insikt för individers perspektiv behöver 
skapas (Frejs och Thornberg, 2015). De kompletterande semistrukturerade intervjuerna bidrog 
med en ökad förståelse och flexibilitet som hade varit svår att nå vid användandet av en 
kvantitativ metodansats. En kvantitativ metod skulle resulterat i statistik vilken inte skulle 
innefattat testpersonernas resonemang kring hur designen förändrat deras tillit och 
kundnöjdhet. Kvalitativa metoder gör det dock möjligt att få en insikt i testpersonernas tankar 
och upplevelser (Fejes & Thornberg, 2015). De semistrukturerade intervjuerna gav även 
möjligheten till följdfrågor vid oklarheter vilket kan validera datainsamlingen och ge större 
flexibilitet än en enkät. Till utvärderingarna valdes testpersoner av olika åldrar för att spegla 
möjliga skillnader i teknikvana och erfarenhet. Dock uppfattades det i resultatet inget mönster 
som skulle peka på att testpersonernas svar eller resonemang skildes åt beroende på ålder.  

Utvärderingarna bestod av förutbestämda uppgifter med förutbestämda lösningar i fiktiva 
scenarios. Detta gjorde det svårt att avgöra huruvida testpersonernas faktiska kundrelation 
stöttades. På grund av detta lades mycket vikt vid den kompletterande intervjun för att där skapa 
en förståelse för testpersonernas resonemang och beskrivna upplevelse av de implementerade 
designelementen. Tyngden lades inte heller vid uppgifterna eller scenariona utan vid 
testpersonernas resonemang kring vilken inverkan designelement likt de som implementerats i 
prototypen skulle ha på deras relation till banken. 

Dock kan det ändå vara svårt att avgöra om designelementen förändrade testpersonernas 
kundrelation då en relation kan vara något som utvecklas under lång tid. På grund av detta 
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utgick ett flertal av frågorna i den kompletterande intervjun ut på att ge testpersonerna utrymme 
att reflektera över hur designelement som dem de fått testa skulle kunna upplevas i en faktisk 
banktjänst. Om utvärderingen pågått under en längre tidsperiod och gjorts på en riktig 
banktjänst med oförutbestämda lösningar finns det därmed en möjlighet att studiens resultat 
skulle kunnat vara annorlunda. 
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4 Designstudien 
I följande avsnitt presenteras prototypens utformning och syfte. Avslutningsvis presenteras 
resultatet från utvärderingarna och de teman som identifierats i det insamlade materialet. 

 

4.1 Problemidentifiering 
Digitaliseringen har lett till att många kundrelationer övergått till att baseras på automatiserad 
kommunikation där kunden sällan är i direkt kontakt med personal (Pousttchi & Dehnert, 2018). 
Den ökade informationstillgängligheten digitaliseringen har medfört gjort det enklare för 
kunder att jämföra priser mellan konkurrenter, hitta fler tillgängliga konkurrenter och enklare 
byta mellan konkurrenter (Larsson & Viitaoja, 2017). Men diversitet hos kunder och 
komplexitet i e-tjänster har lett till informationsöverbelastning och att en-lösning-passar-alla 
problem komplicerat beslutstagande hos kunder (Desai, 2019). Att erbjuda e-tjänster har blivit 
vitalt för företag som vill nå framgång (Taherdoost, 2018). Dagens kunder vet vad de vill ha 
och den ökade informationstillgängligheten har medfört en högre press på företag att ändra 
tillvägagångssätt och tillmötesgå kunders nya önskningar (Omarini, 2017). Dock är det viktigt 
att det förändrade fokuset inte endast överförs från analogt till digitalt utan även anpassas efter 
internets unika fördelar (Taherdoost, 2018).  

På grund av detta ämnade denna studie att undersöka hur företag med hjälp av personifiering 
och social närvaro kan stödja goda kundrelationer på sina e-tjänster. Detta utvärderades med 
hjälp av en prototyp där designelement implementerades på en modifierad version av en 
befintlig banks e-tjänst. Syftet med prototypen var att undersöka hur e-tjänster kan designas för 
att stödja goda kundrelationer. Flera designelement skapades baserat på designförslagen och 
prototypen designades så att användarna skulle kunna anpassa placering av funktioner och 
tjänster, anpassa visuella designelement, sätta upp och följa personliga mål, få 
rekommendationer baserat på tidigare användningshistorik, stöttas med hjälp av personliga 
meddelanden och få snabba och individuellt anpassade svar på frågor. Designelementen 
baserades på de designriktlinjer som litteraturstudien resulterat i och nedan beskrivs det hur 
dessa har implementerats i prototypen.  

4.2 Design 
4.2.1 Användaren skall kunna anpassa visuella designelement efter preferens 
I prototypen implementerades en förloppsindikator som illustrerade för användaren hur långt 
det var till sparmålet som användaren hade satt upp (se figur 1). Genom att låta användaren 
själv anpassa färger kan användare skapa en koppling till elementet och därför även få en 
starkare känsla av kontroll (Desai, 2019; Blom & Monk, 2009). Användaren hade även en 
möjlighet att ändra översiktsbild för att göra webbplatsen mer personlig (se figur 2). Genom att 
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anpassa bilder på webbplatsen kan den även upplevas mer personlig och reflektera användarens 
stil (Dzulfikar et al., 2018; Blom & Monk, 2009). 

Figur 1. Skärmdump över ett uppsatt mål med en förloppsindikator där användaren valt en grön färg. 

Figur 2. Skärmdump på översiktsbilden där användaren har valt en semesterbild. 

 

4.2.2 Användaren skall kunna sätta upp och följa personliga mål  
I prototypen implementerades ett personligt målsättningsformulär där användaren själv hade 
möjligheten att sätta upp ett sparmål (se figur 3). Genom att låta användare sätta upp egna mål 
kan tjänsten anpassas efter användarens personliga preferenser (Tam & Ho, 2006; Fan & Poole, 
2006). Vidare implementerades även fria textfält där användare själva hade möjlighet att fylla 
i den information de önskade. Att ge användare möjligheten att själva styra sina målsättningar 
kan skapa en känsla av kontroll och förnöjsamhet (Desai, 2019). När användaren fyllt i 
formuläret och slutfört processen skapades ett mål i användarens vy (se figur 1). När användare 
kan anpassa hur de når mål kan användares bekvämlighet och möjlighet att vilja göra om samma 
process igen öka (Fan & Poole, 2006). 
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Figur 3. Skärmdump på formuläret där användaren själv får sätta upp ett eget mål.  

 
4.2.3 Användaren skall kunna anpassa placeringen av funktioner och tjänster 
Att ge användaren möjligheten att anpassa sin egen vy gör det enklare för användaren att 
använda tjänsten och att hantera information (Kumar & Desai, 2016). Användaren kunde därför 
skräddarsy sin egen meny efter egna preferenser genom att flytta, ta bort eller lägga till 
menysidor för att precisera de menyalternativ som visades (se figur 4). Användaren fick även 
välja vilken sida som visades först vid inloggning (se figur 4). Genom att låta användare själva 
få bestämma placering på funktioner och navigation kan en känsla av kontroll uppnås (Fan & 
Poole, 2006). 
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Figur. 4. Skärmdump med pop-upen där användaren kan anpassa sin meny och startsida. 

 
4.2.4 Användaren skall få rekommendationer baserat på tidigare 
användningshistorik 
Genom att med implicit personifiering presentera information baserat på användares 
preferenser kan informationshantering bli lättare vilket kan höja användares effektivitet och 
nöjdhet (Desai, 2019). Därav beräknade systemet i prototypen vad användaren konsumerar och 
skickade tips på hur användaren kunde nå mål genom att bryta en viss vana. Exempelvis 
rekommenderade prototypen testpersonerna att de kunde minska sin kaffekonsumtion till 
varannan dag och därmed spara ihop till en weekend i Berlin (se figur 5).  

Figur 5. Skärmdump på hur ett användaranpassat tips skulle kunna se ut. 

4.2.5 Systemet skall stötta användaren med hjälp av personliga meddelanden 
Genom att skicka personligt anpassade meddelanden kan positiva känslor skapas mellan 
användare och företag (Desai, 2019). Att använda användarens namn i kommunikation med 
användaren kan även stärka användarens dragning till företaget (Tam & Ho, 2006). I prototypen 
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implementerades därför notifikationer och interaktiva element för att stötta användaren att nå 
sina ekonomiska mål. Genom att interagera med användaren genom personligt utformade 
meddelanden kan användaren uppleva en känsla av social närvaro (Tsai, 2017; Cyr et al., 2006; 
Gefen & Straub, 2004). Användaren fick notifikationer med motiverande beskrivning i hur 
användaren kunde uppnå mål snabbare. Exempelvis fick användaren en personligt utformad 
notifikation om att flytta över resterande 200 kronor för att nå sitt mål när målet närmade sig 
(se figur 6). I prototypen implementerades även en avatar med ett positivt meddelande när 
användaren uppnått sitt mål (se figur 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Skärmdump över en uppmuntrande notifikation som föreslår att användaren flyttar över 200kr för att 
nå sitt mål. 

Figur 7. Skärmdump som visar personligt uppmuntrande meddelanden från avataren.   

 

4.2.6 Användaren skall få snabba och individuellt anpassade svar på frågor 
Synkroniserad kommunikation kan öka den mänskliga närvaron genom att användare enkelt 
kan ställa direkta frågor och skapa bättre beslutsunderlag (Tsai, 2017; Hess et al., 2009). Därav 
implementerades en chatt (se figur 8). Användaren fick möjlighet att ta kontakt med både 
kundtjänst och en bolånsexpert för att få personliga svar. 
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Figur 8. Skärmdump över chatt-funktionen där användaren blir dirigerad till en person med rätt kompetens.  

 

 

  



22 

 

5 Resultat 
De sex framtagna designförslagen som genom olika designelement implementerats i prototypen 
utvärderades med tio testpersoner genom uppgifter och semistrukturerade intervjuer. Syftet 
med utvärderingen var att undersöka om designelementen stöttade en god kundrelation genom 
tillit och kundnöjdhet. Efter den tematiska analysen visades sig fyra teman framträdande i datan. 
De fyra temana som identifierades under analysen var: flexibilitet, motivation och inspiration, 
omhändertagande och kontroll.  

5.1 Flexibilitet 
Temat “Flexibilitet” innefattar testpersonernas beskrivning av att en snabb och lättillgänglig 
kommunikation skulle kunna bidra med en kortare väntetid och att de därav skulle kunna spara 
tid som de skulle kunna spendera på annat. Flera av testpersonerna delgav sitt missnöje med 
telefonköer och resor till banken och beskrev att snabba svar var viktiga för att göra kontakt 
med banken smidig.  

“[...] då hade de kunnat förhoppningsvis svara och då hade jag kunnat vara mer produktiv, jag hade 
kunnat göra saker jag skulle gjort istället för att ödsla mer tid på banken och stå i kö” 

- Testperson 9 

Det uttrycktes även vara omtyckt av samtliga testpersoner att ha en kommunikationskanal som 
alltid är tillgänglig på det sätt den implementerade chatten i prototypen var. Tillgängligheten 
beskrevs öka självständigheten och göra det tydligare att banken var intresserad av att hjälpa 
dem. Testperson 6 och testperson 4 beskrev även att en ökad tillgänglighet hade kunnat öka 
förtroendet till banken.  

“Men det går smidigt och jag slipper stå och prata med telefon i luren, jag kan sitta framför datorn 
och chatta liksom, vilken tid som helst“   

- Testperson 3 

“ [...] hade jag haft någon jag bara kunnat fråga direkt hade jag kunnat känna mig lite mer 
självständig också och även känt att jag kan lita mer på dem för att de visar sig alltid tillgängliga där 

för att svara på alla frågor. ” 
- Testperson 6 

Det uttrycktes även av flera att det inte spelade en stor roll om kommunikationen genomfördes 
med en robot eller människa så länge svaren var korrekta. Samtliga testpersoner uttryckte att 
det inte hade något emot att kommunicera med en robot vid enklare frågor. Testperson 3 och 6 
uttryckte att det skulle vara effektivare om det var korta och enkla svar. Samtliga testpersoner 
uttryckte dock en viss osäkerhet gällande om det var en robot som skulle svara på komplicerade 
frågor på grund av risken för oprecisa svar.  

“Spelar egentligen ingen roll bara det jag säger och det som jag frågar efter får korrekta svar"  
- Testperson 8 

Även en effektiv placering av funktioner och navigation beskrevs vara viktig för samtliga 
testpersoner. Samtliga ville kunna anpassa sina menyer eller startsidor såsom de gjorde i 
prototypen då det hade gjort e-tjänsten enkel och snabb. En flexibel design beskrevs göra det 
enklare för testpersonerna att hitta sådant testpersonerna brukade använda. En personligt 
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anpassad meny och startsida beskrevs även skapa känslan av att bankplattformen kändes som 
ens egen.  

“Jag hade kunnat flytta runt det så att det passat mina behov bättre så om jag inte har några lån så 
kanske det inte skulle finnas någon poäng för mig att ha lån högt upp då skulle jag kunnat trycka ner 

det mot botten så att jag har det jag faktiskt använder mer lättillgängligt helt enkelt. Och att jag 
hade kunnat flytta runt allting för att passa min egen preferens för att kunna navigera sidan mer 

effektivt “ 
- Testperson 4 

5.2 Motivation och inspiration 

Temat “Motivation och inspiration” innefattar testpersonernas beskrivning av att de genom att 
bli inspirerade eller motiverade kunde få nya idéer till mål samt bli motiverade att fullfölja 
redan uppsatta mål. Några testpersoner förklarade att de genom att kunna välja en egen 
översiktsbild och följa ifyllandet av förloppsindikatorn skulle kunna bli uppmuntrade eller 
motiverade att nå uppsatta mål. Testperson 7 beskrev att hon genom att välja en omslagsbild 
kopplad till uppsatta mål skulle kunna bli påmind och motiverad att spara. 

“Kanske skulle kännas generellt lite roligare typ. Speciellt om jag hade ett mål som jag verkligen hade 
satt upp typ. I detta fallet ser det ju ut som att jag är påväg att resa någonstans. Och då matchar ju 
det någonstans vad jag vill spara till vart jag vill åka, det påminner mig också så att det kan ju göra 

mig lite mer motiverad att spara “ 
- Testperson 7 

Några testpersoner uttryckte dock att visuell anpassning av bilder och färger inte passade på en 
bank. Testperson 9 beskrev byte av omslagsbild som oviktigt medan testperson 10 beskrev att 
han inte brydde sig ett smack om vilken bild som visades. 
 

”Det rör mig inte ett smack vilken bild som visas på bankens hemsida. Den ska vara funktionell och 
sen om jag har någon hemsida jag tycker om och jag vill redigera på kan jag göra det men inte bank. 
[..] För jag vill egentligen tillbringa så lite tid som möjligt på bankens hemsida som bara möjligt, och 

därför vill jag inte att den ska vara min personlig. Jag vill gärna ha en känsla av att när jag slår upp på 
bankens hemsida så är det banken jag besöker, det är inte min hemsida”	

- Testperson 10 

I prototypen fanns en förloppsindikator som fylldes ju nämnare användaren kom sitt uppsatta 
mål. Denna förloppsindikator beskrevs som motiverande då flera testpersoner uttryckte att det 
skulle vara trevligt att kunna följa sin progression och se hur långt det var kvar till målet. 
Testperson 8 uttryckte att denna typ av uppföljning skulle inspirera henne till att nå målet då 
hon kunde se förloppsindikatorn fyllas i ju närmare målet hon kom. Testperson 9 beskrev att 
en visualisering av progressionen skulle kunna göra det enklare att se hur långt det var kvar och 
att han skulle kunna bli motiverad till att logga in oftare för att följa utvecklingen. 

“Du blir inspirerad, man ser hur långt man har kommit, att man är en bit på väg“ 
- Testperson 8 

Testpersonerna fick personliga tips baserat på konsumtion eller tidigare användningshistorik. 
Några av testpersonerna uttryckte att tipsen skulle kunna bidra med motivation och nya idéer. 
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Testperson 3 beskrev att personliga tips hade kunnat bli som en motiverande push och 
testperson 7 beskrev att tipsen hade kunnat bidra med inspiration. Testperson 6 förklarade att 
personliga tips hade kunnat ge idéer på sådant som skulle kunna vara svårt att komma på själv.  

“[...] hade varit väldigt kul att ha det där framför och få lite idéer till vad man kan spara och välja bort 
och sånt. Det är svårt att veta själv“ 

- Testperson 6 

Testperson 9 beskrev även att tips som endast baserats på användningshistorik skulle kunna 
vara skadligt då e-tjänsten inte kan inräkna familjesituation eller andra omständigheter. 
Testperson 9 beskrev även att tips som uppmanar till en större förändring i vardagen skulle 
kunna sätta onödig press på användaren.  

“Beroende på vilken grad av tips det är om det är såna här fundamentala förändringar i din vardag så 
tror jag att det varit väldigt skadligt [...] De ser ju bara siffrorna, de ser statistik och sånt men de vet 

ju inte alls något om allting annat som spelar roll i en sån situation. De vet ju inte hur 
familjesituationen ser ut ” 

- Testperson 9 

 

5.3 Omhändertagande 
Temat “Omhändertagande” innefattar testpersonernas beskrivning av att de med hjälp av 
personlig service känner sig sedda och viktiga som kunder. Samtliga testpersoner beskrev att 
de på något sätt ville bli sedda och omhändertagna. Testperson 8 beskrev att det är viktigt att 
banken förstår henne samt lyssnar på henne och att hon känner sig unik. Både testperson 9 och 
testperson 1 beskrev att de ville bli personligt omhändertagna av en egen bankman. Testperson 
4 beskrev att lojaliteten skulle öka om han kände sig sedd. 

“[...] helst skulle man vilja ha en personlig bankman” 
- Testperson 1 

“ [...] jag känner mig mer lojal till banken om den skulle vara utformad såhär för jag känner mig sedd” 
- Testperson 4 

Samtliga testpersoner beskrev att de ville att saker gjordes åt dem. Testperson 10 beskrev att 
automatisering av exempelvis betalningar var viktigt då han ville slippa göra det själv. 
Testperson 6 beskrev att de personliga tipsen skulle kunna hjälpa henne med ekonomin genom 
att ta fram förbättringsförslag baserat på hennes personliga vanor. Testperson 6 förklarade att 
tipsen skulle fungera som en hjälp i vardagen. Även testperson 8 beskrev att vardagen skulle 
bli enklare om e-tjänsten gjorde saker åt henne. 

“Det måste vara någonting som är bättre än det jag kan göra själv. [...] jag kanske inte vill sitta och 
rada upp alla mina kostnader och räkningar i internetbanken, jag kanske vill att de gör det åt mig. 

Jag vill ha en enkel vardag.” 
- Testperson 8 

Flera av testpersonerna förklarade att personliga meddelanden med stöd och påminnelser skulle 
kunna vara motiverande och uppmuntrande. Testperson 6 förklarade att stöd och uppmaningar 
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från banken skulle öka hennes tillit till banken medan testperson 3 beskrev att stöd i form av 
personliga hälsningar gjorde den annars stela banken mer personlig och mänsklig. Testperson 
3 uttryckte även att påminnelser om mål hade kunnat guida och uppmuntra henne. Testperson 
7 uttryckte dock att stödet behövde vara relevant och tilltalande för henne personligen då hon 
annars skulle kunna stänga av det och glömma bort det. Även testperson 2 och testperson 9 
beskrev att stöd i form av påminnelser skulle kunna minska slentrianbeteende.  

“[...] hade varit fint om man har en app exempelvis att det plingar till och säger i dag så har du 
faktiskt gjort ditt mål. Grattis liksom. Så att du vet när målet är uppfyllt” 

- Testperson 2 

“ Det hade jag kanske blivit uppmuntrad av, att bli hjälpt på det här sättet, liksom guidad. Typ nu har 
du 6000 av 7000, och att kunna vända sig till dem för att få hjälp” 

- Testperson 3 

Samtliga testpersoner uttryckte även att kommunikationen borde ske med förtroendeingivande 
personal med expertis inom relevant område. Testperson 1 beskrev att kunnig personal skulle 
kunna vara bättre på att ge direkta svar och testperson 4 beskrev att dåliga svar förstör tilltron 
till banken. Testperson 8 och testperson 9 uttryckte att det var viktigt med kompetent personal.  

“Förhoppningsvis hade man kunnat få svar från någon ansvarig [...] bristande förtroende handlar om 
bristande kommunikation” 

- Testperson 9 

“Inte för snabba enkla svar som bara säger saker som man redan vet eller kan kolla upp själv utan 
gedigna bra svar, kompetent människa som sitter bakom. [...] Svarar de standardiserat, skickar en 

länk, så man blir bara irriterad, känns som att man slösat tid” 
- Testperson 8 

 

5.4 Kontroll 
Temat “Kontroll” innefattar testpersonernas beskrivning av hur viktigt det var att de upplevde 
kontroll. Samtliga testpersoner uttryckte att de önskade kontroll i olika grader. Testpersonerna 
var tydliga med att allt behövde vara valfritt och att notifikationerna behövde gå att stänga av. 
Några av testpersonerna uttryckte även att det fanns en viss känsla av sårbarhet i att låta tjänsten 
ta beslut åt en och att det därför skulle vara viktigt att kunna stänga av notifikationerna samt 
användningen av användardata vid behov. Testperson 7 uttryckte även att tipsen behövde vara 
valfria då det endast var uppmuntrande om hon uppfattade det som att det var hennes val att 
följa dem. Testperson 4 beskrev att det viktigaste i banken var bra verktyg så att han kunde 
utföra uppgifter själv. Testperson 4 ansåg att alla hjälpmedel var positiva så länge de gick att 
stänga av och på. 

“Alla verktyg som kan användas för att hjälpa mig uppnå mitt mål är positiva så länge jag kan välja 
om jag vill ha igång dem eller inte” 

- Testperson 4 

Att kunna sätta upp och få tydlig översikt av mål uttryckte även flera av testpersonerna skulle 
kunna ge en känsla av kontroll då de förklarade att de fick en enkel översikt med hjälp av 
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visualisering. Testperson 2 och testperson 8 beskrev båda två att det skulle vara bra att kunna 
få översikt över sina mål. Testperson 4 beskrev även att visualisering kunde göra det lättare att 
konkretisera sådant som är abstrakt likt pengar på banken medan testperson 6 beskrev att 
visualisering kunde öka känslan av kontroll.  

“Jag får en känsla av att jag har mer koll istället för att typ skriva i ett dokument som jag gör eller 
förhand ibland typ eller räkna ut i huvudet” 

- Testperson 7 

 

“Jag hade velat sätta upp mål för att lättare kunna visualisera eller få kontroll över sparande och 
utgifter” 

- Testperson 4 

Några av testpersonerna uttryckte även att de ville nästintill full kontroll och kunna utföra 
tjänster utan bankens inblandning. Testperson 4 och testperson 10 beskrev att personliga tips 
som baserats på användningshistorik skulle känts inkräktande och att de istället skulle vilja ha 
självbetjäningsverktyg för att själva kunna kontrollera sina ekonomier. Testperson 5 beskrev 
att hon skulle ge banken gråa hårstrån då hon aldrig skulle lyssna på något de skulle säga då 
hon ville ha kontroll över sin egen ekonomi. Testperson 5 förklarade att hon var för annorlunda 
och att bankens tips inte skulle passa henne. 

“Banken passar inte mig jag är för konstig. Jag lyssnar på mig själv och så blir det bäst” 
- Testperson 5 

“Tycker att det skulle vara lite irriterande och det av samma anledning som jag inte tycker om 
förmyndaraktiviteter. [...] För då känner jag att jag förlorar kontroll, och jag vill själv stå i kontroll 

över vad jag sysslar med” 
- Testperson 10 

Några av testpersonerna förklarade även att de skulle vilja ha möjligheten att kunna välja mellan 
ett ljust och ett mörkt tema. Testpersonerna uttryckte att ett mörkt tema skulle kunna passa bra 
i ljuskänsliga miljöer då det skulle kunna vara skonsammare för ögonen och ge ett stilrent 
intryck. 

“[...] möjligtvis att man kan ha ett mörkare tema [...] Ibland kan det upplevas så att när man ser en 
helt vit sida så kan det bli lite skarp för ögonen och speciellt om du ska läsa någonting så har du en 

mörkare bakgrund så kan det uppfattas lite lugnare för ögonen och läsa” 
- Testperson 2 
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6 Analys och diskussion 
I följande avsnitt analyseras och diskuteras resultatet av utvärderingen. Avsnittet är uppdelat 
i fem delar. De första fyra delarna består av de fyra identifierade temana, “flexibilitet”, 
“motivation och inspiration”, “omhändertagande” och “kontroll”. Sedan presenteras studiens 
resultat i form av en tabell med fem designförslag som beskriver design för att stödja goda 
kundrelationer. 

 

6.1 Flexibilitet 
Enligt resultatet från utvärderingarna är det viktigt att e-tjänster upplevs flexibla både vad gäller 
kommunikation och design. Med flexibelt menas det enligt denna studies resultat att det både 
behöver vara lättillgängligt och snabbt. Studiens resultat visar att denna flexibilitet kan skapas 
genom synkroniserad kommunikation där användare när som helst på dygnet kan kontakta 
personal för att ställa frågor.  

Studien visar även att flexibel kommunikation kan göra så att användare känner sig välkomnade 
att ställa frågor och att e-tjänsten är där för att hjälpa dem. Med hjälp av en flexibel chatt kan 
användare därav uppleva en högre transparens vid kommunikation med personalen på e-
tjänsten. Enligt Hess et al. (2009) kan hög transparens tillsammans med hög social närvaro leda 
till att användares tillit ökar, vilket överensstämmer med studiens resultat som visar att hög 
tillgänglighet kan leda till ett högre förtroende hos användare. 

Utvärderingen visade att användare värdesätter sin tid och att det är viktigt att 
kommunikationen sker på det sätt som är mest effektivt utan att kvaliteten på svaren går 
förlorad. Den synkroniserade kommunikationen på e-tjänster behöver alltså inte endast vara 
flexibel utan även anpassad efter användares specifika frågor, vilket Seckler et al. (2015) håller 
med om då de beskriver att kommunikation bör göras med kompetent och erfaren 
servicepersonal för att tillit ska stödjas. Dock kan det vara svårt att avgöra vad som är flexibelt 
för individuella användare och att ha tillgänglig expertis dygnet runt innebär ökade 
personalresurser vilket inte alltid går i linje med företags uppsatta budget. Utvärderingen visade 
dock att en robot skulle kunna bidra till en flexibel kommunikation vid mindre komplexa frågor.   

Dock visar även studiens resultat att en robot skulle kunna skapa osäkerhet hos användare vid 
komplexa frågeställningar, vilket enligt studiens resultat skulle kunna leda till att tilliten till e-
tjänsten minskar. För att undvika en minskad tillit är det därför av vikt att använda sig av faktisk 
personal med rätt expertis vid komplexa frågor. En robot skulle dock kunna avlasta de befintliga 
experterna för att skapa en tillgänglighet för de användare som har komplexa frågor. Detta 
skulle kunna bidra till den flexibla kommunikation resultatet visade att användare vill ha. 
Genom att ge användare flexibel kommunikation med personal som besitter rätt kompetens 
skulle därav kundnöjdheten öka. Kundnöjdhet uppstår när kunderna är nöjda med levererad 
tjänst (Lópes-Miguens & Vázques, 2017) Det kan därav vara viktigt att kommunikationen på 
e-tjänsten är flexibel att en god kundrelation ska stödjas. 

Utöver kommunikationen visade resultatet även att e-tjänster bör ha en flexibel design för att 
tillfredsställa användare. Genom att erbjuda en flexibel design där användare själva kan placera, 
lägga till eller ta bort funktioner och tjänster efter preferens kan den bli enklare att navigera 
effektivt. Detta är i linje med Fan och Poole (2006) som beskriver att explicit personifiering 
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kan göra det lättare för användare att hantera information.  I prototypen testades detta genom 
explicit personifiering av meny och startsida. Med explicit personifiering menas att användaren 
själv anpassar e-tjänsten (Desai, 2019). Personifieringen av designen skulle dock även kunna 
göras implicit, vilket inte testades i denna studie. Med implicit personifiering menas att 
systemet personifierar e-tjänsten åt användaren med hjälp av användarhistorik (Fan & Poole, 
2006).  

Både implicit och explicit personifiering skulle kunna användas för att göra designen flexibel 
och anpassad efter individuella användares preferenser. På grund av detta bör e-tjänster själva 
välja om explicit eller implicit personifiering är bäst lämpad för deras användare. Det viktigaste 
är att designen är flexibel då en flexibel design i denna studie visat sig kunna öka förtroendet 
och kundnöjdheten hos användare.  

6.2 Motivation och inspiration 
Enligt resultatet från utvärderingarna är det viktigt att e-tjänster motiverar och inspirerar 
användare till skapandet av nya mål eller stöttandet av redan uppsatta mål. I prototypen 
implementerades personliga tips som tipsade användare med nya sparmålsidéer. Tipsen 
uppmanade till en förändring i vardagsvanor. Utvärderingen pekade på att flera användare 
ställer sig positivt till denna förändring då det kan vara svårt att komma på nya saker. Genom 
att använda implicit personifiering kan e-tjänster generera förslag på nya idéer kopplade till 
användarens användningshistorik (Desai, 2019).  

Genom personliga förslag från systemet kan vissa användare enligt denna studie känna sig 
inspirerade att förändra sina vanor. Lópes-Miguens och Vázques (2017) förklarar att det för att 
kundnöjdhet ska skapas är viktigt att kunden känner sig tillfredsställd och positiv vid interaktion 
med e-tjänsten. För att göra användare positivt inställda pekar denna studies resultat därför på 
att det är viktigt att tipsen förblir idégenererande och inspirerande och inte tvångsmässiga eller 
livsomvändande. Studien visar att förslag med för stora förändringar skulle kunna bidra till en 
ökad press och oro hos användare. Det kan nämligen vara svårt att bryta mönster och vanor och 
därför är det viktigt att tipsen som presenteras inte begär en för stor förändring då det kan leda 
till minskad motivation.  

Dock är det svårt att avgöra vad som är en för stor förändring då vad som är för stort varierar 
mellan alla användare. För att undvika en minskad motivation och stress bör därför användare 
ha möjligheten att välja i vilken bredd de genererade förslagen bör visa. Denna studie visar 
även att möjligheten för användare att kontrollera hur tipsen genereras, med hjälp av 
användarhistorik eller inte och om de kan stängas av, är viktig. För att undvika en minskad 
känsla av kontroll bör designen därför ge utrymme för användarna att välja om de vill ha tips 
eller inte för att kundnöjdhet ska främjas. Detta är i linje med Fan och Poole (2019) som 
beskriver att användare kan uppleva mindre kontroll och en känsla av att vara övervakade vid 
användning av implicit personifiering.  

Utvärderingen visade även att användare kan bli motiverade att sätta upp och fullfölja redan 
uppsatta mål när de stöttas eller kan visualisera målet eller progressionen. I prototypen fanns 
möjligheten att byta översiktsbild för att göra banktjänsten mer personlig. Utvärderingen visade 
att en bild kopplad till mål skulle kunna bidra med ökad motivation då användare blir påminda 
om det uppsatta målet. Dock visade utvärderingen även att vissa användare inte vill kunna 
anpassa estetiken på banktjänsten då det ansågs onödigt eller opassande. Detta är i kontrast med 
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Blom och Monk (2009) som beskriver att användares känsla av bekvämlighet stärks när de får 
anpassa visuella element såsom färger och bilder. 

I prototypen implementerades möjligheten att sätta upp eget sparmål. Sparmålet visades upp i 
form av en förloppsindikator som fylldes i ju mer som sparats. Studiens resultat visade att en 
tydlig visualisering av uppsatta mål motiverar användare. Genom att få en tydlig översikt kan 
användarna uppmuntras och motiveras till att kontinuerligt besöka e-tjänsten för att följa upp 
sina mål. Detta är i linje med Corritore et al. (2003) som förklarar att en välstrukturerad och 
lättillgänglig information  kan leda till större tillit. Studien pekade även på att stöttning genom 
påminnelser motiverar användare att nå mål, dock var det även här endast motiverande så länge 
det var valfritt. 

6.3 Omhändertagande 
Enligt resultatet från utvärderingarna är det viktigt att användare känner sig omhändertagna vid 
användandet av e-tjänster. Studiens resultat skulle därför kunna vara en indikation på att 
användare litar på tjänsteleverantörerna de vill bli omhändertagna av då de är villiga att släppa 
på kontroll för att bli omhändertagna. Tillit har nämligen definierats som kundernas villighet 
att vara sårbara inför tjänsteleverantörernas handlingar i situationer där tjänsteleverantörerna 
har stor kontroll (Carter et al., 2014).  

Dock visade studiens resultat inte enbart att användare av e-tjänster vill bli omhändertagna utan 
de vill även känna kontroll. Detta är något nästintill paradoxalt då omhändertagande och 
kontroll kan ses som olika ändar av samma rep. Utifrån vårt resultat går det inte heller att avgöra 
hur stor del kontroll och hur stor del omhändertagande användare behöver då studiens resultat 
visade att användares preferenser kan skiljas åt och variera i olika situationer. Men att utesluta 
det ena eller det andra är heller inte möjligt då studiens resultat visade att både kontroll och 
omhändertagande är viktigt och att de behöver ges till användare i kombination med varandra. 
Där bör alltså finnas en möjlighet att anpassa mängden omhändertagande och kontroll efter 
individuella preferenser för att stödja goda kundrelationer. 

Desai (2019) beskriver att personlig kommunikation mellan kund och företag kan leda till en 
mer intim relation vilket kan leda till att kundens tillit och samhörighet till företaget kan öka. 
Detta visade sig delvis stämma i studiens resultat som pekade på att det är viktigt för användare 
att ha en personlig kommunikation vid interaktion med företaget. Denna personliga 
kommunikation kan i sin tur bidra med ökad transparens och tillit. Dock visade studien inte att 
intimiteten var det viktigaste utan studien pekade snarare på hur viktigt det är att personalen 
besitter relevant expertis och möjligheten att ge bra svar på frågor. En god kundservice är alltså 
viktig för att kundnöjdheten ska öka.  

God kundservice uppnås enligt studiens resultat när användare känner sig sedda och blir hjälpta 
med sådant de inte vill, eller kan, göra själva. I prototypen skapades detta genom 
chattfunktionen, påminnelser och tips. Dock visade studiens resultat att det är viktigt att 
omhändertagandet inte endast är informativt utan även påtagligt. Vilket enligt Pei  och 
Zhenxiang (2006) är centralt i personifiering då personifiering handlar om att ge kunden 
lämplig service och skräddarsydd behovshantering. Studiens resultat visade att e-tjänster, för 
att användare ska känna sig omhändertagna, behöver ge individuell service beroende på 
användares specifika preferenser. Detta omhändertagande kan, enligt utvärderingens resultat, 
bestå av automatisering av sådant användare skulle behöva göra själva vid upprepade tillfällen, 
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exempelvis beräkningar och idégenerering. Med hjälp av personifiering kan processer baserat 
på kunders särskilda behov göras enklare vilket kan stärka goda och tillitsfulla kundrelationer 
(Thongpapanl & Ashraf, 2011). Resultatet från studien pekade på att detta kan göras med hjälp 
av chatten så länge företagets personal ges behörighet att utföra uppgifter åt användaren.  

Utöver hjälpen att utföra uppgifter visar studiens resultat att tips, påminnelser och stöttning kan 
stödja användares uppfattning av att bli omhändertagna. Påminnelser och stöd från e-tjänsten 
bidrar enligt studiens resultat till att användare kan känna sig guidade och motiverade till att 
uppnå mål. Utvärderingens resultat pekade även på att omhändertagande genom stöd skulle 
kunna minska slentrianbeteende och göra så att användare aktivt försöker uppnå sina mål Dock 
kan det vara svårt att veta vilket stöd som passar till vilken användare då studiens resultat även 
visade att oönskat stöd och dåliga rekommendationer kan leda till stress eller att funktionerna 
stängs av och glöms bort.  

Studiens resultat visade att vilket stöd som bör ges och vad det ska baseras på är individuellt 
för varje användare. På grund av detta bör det noga övervägas huruvida stöd bör användas då 
det, om det inte används korrekt, kan göra kundrelationen sämre. I studien visades detta särskilt 
beröra användningen av användningshistorik vid design av implicit personifiering då 
användningshistoriken inte tar hänsyn till livs- eller familjesituation hos användare och kan 
uppfattas inkräktande. En känsla av risk kan bero på minskad kontroll vilket kan leda till 
minskad tillit (Corritore et al., 2003). 

6.4 Kontroll 
Enligt resultatet från utvärderingarna är det viktigt att användare upplever att de är i kontroll 
vid användning av e-tjänster. Då studiens resultat påvisade att kontroll behövs för att användare 
skall känna sig nöjda är det viktigt att användare ges passande mängd kontroll för att 
kundnöjdhet ska stöttas. Kundnöjdhet är som sagt ett översiktligt mått på hur tillfredsställd 
kunden är med levererad tjänst (Liu et al., 2011).  

Studiens resultat pekade på att användare har större kontroll vid användning av explicit 
personifiering där de själva får anpassa förändring. I kontrast pekade studiens resultat på att 
kontrollen kan bli lägre när implicit personifiering används, vilket är i linje med Fan och Poole 
(2006) som förklarar att användning av implicit personifiering även tidigare har visats ge 
känslor av mindre kontroll och iakttagelse. Dock visade studiens resultat att flera användare 
även vill ha implicit personifiering då de önskar att bli omhändertagna. Detta betyder att 
användare vill ha olika mängd kontroll i olika situationer. Studiens resultat visade även att olika 
användare har behov av olika mängd kontroll vilket innebär att fördelningen mellan användares 
behov av implicit och explicit personifiering kan variera mellan användare. 

I prototypen testades implicit personifiering genom implementation av de personliga tipsen och 
genom de stöttande meddelandena. Studiens resultat visade att användare kan uppskatta 
känslorna av inspiration, motivation och omhändertagande vilka dessa element kan förmedla, 
men endast så länge användandet av designelementen är valfritt för användaren. Ofrivilliga tips 
baserat på användningshistorik skulle enligt studiens resultat kunna leda till att användare 
upplever obehag och en känsla av att e-tjänsten inkräktar, vilket stämmer med Corritore et al. 
(2003) som beskriver att användare känner sig mindre säkra när de förlorar kontroll. För att 
användare ska bli omhändertagna, vilket studiens resultat visade att de vill bli, bör 
omhändertagandet alltså vara valfritt och kontrollerat av användaren. Användare bör kunna 
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välja om de vill bli omhändertagna genom att själva kunna stänga av och på funktioner eller 
tjänster som anpassar e-tjänsten genom implicit personifiering. Även notifikationer med syfte 
att påminna eller stötta användare bör kunna stängas av för att användare ska uppleva att de har 
kontroll. Detta är i linje med Fan och Poole (2006) som beskriver att en känsla av kontroll 
skapas när användaren får styra över sina egna beslut.  För att en god kundrelation ska stödjas 
bör alltså användaren själv ha kontroll över om, och hur, denne blir omhändertagen.  

Även att kunna sätta upp och få tydlig översikt av mål visades i studien kunna ge en känsla av 
kontroll. Studien visade att användare med hjälp av enkla självbetjäningsverktyg och explicit 
personifiering kan få det lättare att nå uppsatta mål och navigera på e-tjänsten. Detta är i enlighet 
med Desai (2019) som förklarar att känslor av kontroll kan skapas när användare får följa sina 
behov och styra sina egna tjänster med hjälp av explicit personifiering. Utvärderingen pekade 
även på att användare genom visualisering av mål kan få en bättre översikt och kontroll. På 
grund av detta bör e-tjänster ge användare möjligheten att sätta upp mål på ett sätt som ger 
enkel översikt med hjälp av visualisering. Användare behöver även kunna anpassa placering av 
e-tjänstens funktioner och tjänster då det kan ge dem en starkare känsla av kontroll. Studien 
visar att användare, när de får en tydlig överblick och en kontroll över sina mål, kan vilja besöka 
e-tjänsten oftare för att följa sin progression.  

Utvärderingen visade även att kontroll kan främjas när användare kan välja om e-tjänsten ska 
ha ett ljust eller mörkt tema. Studiens resultat visade att användare genom att kontrollera temat 
skulle kunna anpassa e-tjänsten efter tiden på dagen då det i dåliga ljusförhållanden skulle 
kunna vara skonsammare med mörka färger. Dock var byte av tema inget som testades i studien 
och behovet visade sig endast hos få testpersoner. Men önskan om att vilja kunna byta tema 
pekar även det på behovet av att kontrollera delar av sin e-tjänst.  

6.5 Design för att stödja goda kundrelationer 
Utifrån diskussionen omformulerades designförslagen för att innefatta utvärderingens resultat. 
Tabell 3 som presenteras nedan visar studiens resultat vilket består av sex designförslag menade 
att användas vid design av e-tjänster för att stödja goda kundrelationer. Designförslagen 
presenteras tillsammans med tillhörande beskrivning. 

Tabell 3. Designförslag menade att stödja en god kundrelation samt beskrivning. 

Designförslag Beskrivning 

Designa för möjligheten att slå 
av och på funktioner och tjänster 

E-tjänster bör ge användare möjligheten att själva kontrollera huruvida 
rekommendationer och notifikationer visas och används. Användare bör 
även ha möjligheten att stänga av användningen av användardata.  

Designa för flexibel och 
kompetensbaserad 
kommunikation 

E-tjänster bör erbjuda användare en lättillgänglig kommunikationskanal. 
Kommunikationskanalen bör bemannas med relevant personal med rätt 
expertis och befogenhet för att ge så snabba svar som möjligt till 
användare. Enkla frågor kan om möjligt besvaras av robot medan 
komplexa frågor bör besvaras av riktig personal.  
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Designa för möjligheten att 
anpassa placering av funktioner 
efter preferens 

E-tjänster bör ge användare möjligheten att anpassa placeringen av 
funktioner och tjänster för att göra det enklare för användare att 
navigera e-tjänsten effektivt. Anpassningen av placering bör vara 
individuell så att varje användare ska kunna anpassa den efter egna 
preferenser.  

Designa för automatisering av 
tjänster baserat på personliga 
preferenser 

E-tjänster bör designas på ett sätt som gör så att användare kan 
automatisera uppgifter de utför regelbundet. E-tjänster bör även göra 
uppgifter som är relevanta för e-tjänsten automatiska. Exempelvis 
uträkning på en banks e-tjänst. Vad som automatiseras bör anpassas 
efter e-tjänst och användares behov.  

Designa för att motivera till att 
nå personliga mål    

E-tjänsten bör stötta användare på ett sätt som ökar användares 
motivation. Detta bör e-tjänsten göra genom att motivera användare till 
att sätta upp och följa personliga mål. Detta kan exempelvis göras genom 
implicit personifiering, i form av meddelanden samt påminnelser, och 
personlig kommunikation.  

Designa för möjlighet att sätta 
upp och få översikt av personliga 
mål 

E-tjänsten bör göra det möjligt för användare att sätta upp och följa 
personliga mål. Detta bör e-tjänsten göra med självbetjäningsverktyg där 
användare själv får välja hur målen ska uppnås. E-tjänsten bör sedan 
även designas på ett sätt så att progressionen är enkel att följa. Detta kan 
skapas genom exempelvis visualisering.  
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7 Slutsatser 
Denna studie ämnade besvara frågeställningen “Hur kan e-tjänster designas för att stödja goda 
kundrelationer?”. Syftet med studien var att bidra med designförslag för hur e-tjänster bör 
designas för att stödja den goda kundrelation som tidigare baserats på fysiska faktorer. 
Frågeställningen undersöktes med hjälp av en designorienterad forskningsansats och kvalitativa 
utvärderings- och analysmetoder. Litteraturstudien bidrog med en förståelse för e-tjänster samt 
sex designförslag för design av personifiering och social närvaro online. Även en god 
kundrelation kunde efter litteraturstudien definieras och delas in i beståndsdelarna tillit och 
kundnöjdhet. Resultatet av utvärderingen analyserades och de sex designförslagen 
preciserades. Enligt studiens resultat är det viktigt att e-tjänster designas med en möjlighet för 
användare att både ges kontroll och omhändertagning. Detta kan bland annat skapas genom att 
ge användare bättre självbetjäningsverktyg och översikt, möjligheten att flytta och stänga av 
funktioner samt genom en god individanpassad kundservice och personlig motivation.  

Utifrån ett samhälleligt perspektiv kan ett ökat stöd av goda kundrelationer online bidra till att 
företag prioriterar ett ökat kundfokus då detta kan leda till både längre och bättre kundrelationer. 
Tillsammans med kundernas växande kunskap och medvetenhet kan ett ökat kundfokus leda 
till en snabbare och mer kvalitetsfokuserad utveckling av informationsteknologi vilket kan 
bidra till ett mer hållbart samhälle online.  

Denna studie visar även att det är viktigt att genom design ge användare kontroll över 
funktioner och tjänster för att de inte ska uppleva sig övervakade eller inkräktade på. Design 
bör låta användare kontrollera hur och om användardata används för att stödja användares 
integritet. Det är även viktigt att anpassa rekommendationer och uppmaningar till en individuell 
nivå för att inte orsaka stress eller oro hos användare. Ur ett samhälleligt perspektiv kan design 
som förser användare med kontroll alltså bidra till användares välmående. Design för att 
stödja goda kundrelationer är alltså inte enbart till för att främja företags framgång utan även 
design för att stödja användares välmående.  

Dock kan goda kundrelationer bidra till att användare är mindre kritiska till företag vilket kan 
öka risken för att användare bedras. När användare sveps in i en god kundrelation blir de mer 
toleranta för fel som kan inträffa (Lópes-Miguens & Vázgues, 2017). Denna toleransen kan 
både vara positiv och negativ då den kan göra användare mindre kritiska till företaget. När 
användare är i goda kundrelationer kan deras köpbeteende övergå till att bli en vana vilket kan 
leda till att användarna blir mindre kritiska till företaget och dess produkter samt tjänster. Goda 
kundrelationer behöver alltså inte alltid vara goda och användare bör även i goda kundrelationer 
ändå vara kritiska.  

7.1 Vidare forskning 
Då kundernas kunskaper och förväntningar växer och de fysiska interaktionerna blir färre 
behövs nya sätt för företag att bygga de kundrelationer som tidigare baserat på fysiska faktorer. 
I denna studie utvärderades effekterna av en högre möjlig personifiering och en ökad social 
närvaro. Framtida studier skulle kunna implementera andra funktioner för att utvärdera de 
funktionernas effekt på kundrelationer. Då designförslagen utvärderades på en banktjänst 
online skulle framtida studier även kunna utvärdera hur designförslagen förhåller sig i andra 
branscher, exempelvis nyhetstjänster eller e-handel. Genom att utvärdera i fler branscher skulle 
designförslagen kunna itereras och stärkas ytterligare.  
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Bilaga A – Utvärderingsprotokoll 
 

Scenario  
Idag heter du Lisa. Föreställ dig att du loggar in på din bank som vanligt. Det har 
skett lite uppdateringar och vill kika runt och kolla över dina pengar.   
	 
Uppgift 1 - Anpassa vy  
Swedbank har uppdaterats lite och när du loggar in ombeds du anpassa din vy efter 
egna önskemål. Du vill ta bort lån från menyn, ha “Mina mål” på startsidan och lägga 
meddelanden överst i menyn. Sen vill du fortsätta till banken.  
	 
Uppgift 2 - Uppmaning  
Du ser att du fått en notis. Vad vill den?  
	 
Uppgift 3 - Sparmål  
Du bestämmer dig för att du vill börja spara till en el-cykel. Du vill spara 7000 kr på 
ditt sparkonto. Du vill att det ska överföras 1000 kr en gång i månaden från ditt 
privata konto. Du vill sist även ändra färgen till grön. När du är klar så känner du dig 
färdig för nu.   
	 
Uppgift 4 - Anpassa bild  
Du vill göra din banksida lite personlig. Så du byter till en semesterbild i 
översiktsvyn.  
	 
Uppgift 5 - Uppmanande notis  
Du har fått en till notis, du gör vad den ber om.   
	 
Uppgift 6 - Mål nått  
Något har förändrats på din skärm, vad har hänt?  
	 
Uppgift 7 - Fråga i chatt  
Du undrar varför pengarna för fakturan för dina nya skor inte dragits. Du bestämmer 
dig för att fråga. När du fått svar stänger du chattrutan.  
	 
Uppgift 8 - Tips  
Du har fått ännu en notis, du vill läsa mer.   
	 
Uppgift 9 - Frågar i chatt  
Du undrar hur mycket du kan spara varje månad om du ska köpa ett hus inom de 
närmsta 10 åren så du frågar. När du fått svar stänger du chattrutan.  
  



 

Bilaga B - Intervjuguide 
Innan utvärdering	
Inledning	
- Berätta lite om dig själv! (ålder, huvudsysselsättning etc)	
- Varför är du swedbankkund?	
	

- Är du nöjd med att vara swedbankkund? 
Om ja… varför? 
Om nej.. varför inte? 
	

- Hur skulle du beskriva din kommunikation med din bank idag? 
..varför tror du att det är så? 
	

- Har du varit kund hos någon annan bank?  
Om ja.. varför bytte du? 
	

- Vad är viktigast för dig vid val av bank? 
..varför tror du att det är så?	
	

Tillit	
- Hur viktigt för dig är det att lita på din bank? 

… varför? 
	

- Litar du på din bank? 
Om ja… varför? 
Om nej.. varför inte? 
	

- Vad är viktigt för att du ska kunna lita på din bank? 
..varför tror du att det är så? 
 
- På vilket sätt vet du om du kan lita på din bank online?	
	

Efter utvärdering	
	

- Hur kändes det?	
- Spontana tankar?	
	

Användaren skall få personligt anpassade svar på frågor	

- Hur skulle det kännas att ha en direktchatt med din bank? 
...varför tror du att du skulle känna så?	
	

- Vem skulle du vilja prata med på din bank i en direktchatt? 
...varför tror du att det är så?	



 

	

- Vad skulle du vilja fråga om du hade en direktchatt? 
...varför det?	
	

- Tror du att en direktchatt skulle förändra din relation till din bank? 
Om ja… hur och varför? 
Om nej.. varför inte?	
	

- Hur tror du att en direktchatt skulle påverka ditt förtroende till din bank?	
	

- Hur tror du att en direktchatt skulle påverka dina möjligheter att nå mål på banken? 
..varför tror du att det är så?	
	

- Hur tror du att en direktchatt skulle påverka din känsla av kontroll? 
..varför tror du att det är så? 
	

- Skulle du använda en direktchatt med personal från banken? 
Om ja… varför? 
Om nej.. varför inte?	
	

- Hur skulle det påverka dig om du visste att den du chattade med var en robot?  
..varför tror du att det är så? 

 
	

Användaren skall uppmanas till att nå sin personliga behov och mål 	
	

- Skulle du kunna tänka dig använda en tjänst hos din bank som hjälper dig nå dina 
mål, som exempelvis sparmål och uppgiftskoll du fick testa? 
Om ja… varför och hur? 
Om nej.. varför inte?	
	

- Skulle du vilja att någon i chatten hjälpte dig att sätta upp mål på banken? 
Om ja… varför och hur? 
Om nej.. varför inte?	
	

- Tror du att målsättning hos banken hade påverkat hur ofta du loggar in? 
...varför tror du det?	
	

- Tror du att målsättning hos banken skulle påverka din känsla av kontroll? 
...varför tror du det?	
	



 

- Hur tror du att uppföljning av dina mål skulle påverka din möjlighet att nå dina mål? 
..varför tror du att det är så?	
	

Användaren skall få personliga tips och meddelanden	

- Hur tror du att det skulle kännas att få personliga tips på hur du kan nå dina mål? 
..varför tror du det?	
	

- Hur tror du att det skulle kännas om din bank uppmanade dig till att följa dina mål, 
som notiserna ni fick när ni testa innan? 
..varför tror du att det är så?	
	

- Hur tror du att tips från din bank på hur du kan nå dina mål skulle påverka din 
möjlighet att nå dina mål? 
..varför tror du att det är så?	
	

- Hur tror du att stöd från din bank på hur du kan nå dina mål skulle påverka ditt 
förtroende till din bank?	
	

- Hur skulle du vilja bli stöttad av din bank för att nå dina mål på bästa sätt om du 
fick välja? 
..varför tror du att det är så?	
	

- Skulle du vilja få personliga tips på hur du kan nå dina mål? 
Om ja… vad för tips i så fall? 
Om nej.. varför inte?	
	

Användaren skall kunna anpassa visuella designelement efter preferens	

- Skulle du vilja anpassa dina bilder och färger på banken? 
Om ja.. varför? 
Om nej.. varför inte?	
	

- På vilket sätt tror du att det skulle påverka dig att få välja din översiktsbild? 
...varför tror du det?	
	

- På vilket sätt skulle du vilja anpassa din personliga vy om du fick välja? 
..varför tror du det?	
	

- Tror du att val av översiktsbild skulle påverka hur snabbt du når dina mål? 
Om ja.. varför? 
Om nej.. varför inte?	



 

	

Användaren skall kunna anpassa placeringen av funktioner och tjänster	
	

- På vilket sätt tror du att det skulle påverka dig att få välja i vilken ordning allting 
ligger i menyn? 
...varför tror du det?	
	

- Skulle du vilja ändra ordningen i din meny? 
Om ja… varför? 
Om nej.. varför inte?	
	

- På vilket sätt tror du att det skulle påverka dig att få välja din startskärm? 
...varför tror du det?	
	

- Tror du att val av startsida skulle påverka hur du når dina mål? 
Om ja.. varför? 
Om nej.. varför inte?	
	

- Skulle du vilja ändra vad som visar på din startskärm? 
Om ja… varför? 
Om nej.. varför inte?	
	

- På vilket sätt skulle du vilja anpassa din personliga vy om du fick välja? 
..varför tror du det?	
	

Avslutningsvis	
- Nag̊ot du vill tillägga? 

Om ja… vad?	
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