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Sammanfattning 

Handelsbanken  är  en  av  nordens  största  banker med  ett  gott  rykte  och  nöjda  kunder,  vilket 

också  har  visat  sig  i  denna  studie.  Bankens  märkesvärde  grundar  sig  på  en  decentraliserad 

organisation, där varje kontor ansvarar för kunderna i sitt eget närområde och arbetar aktivt för 

att ha så nöjda kunder som möjligt. Eftersom varje kund tillhör ett visst kontor skapas ofta en 

relation  till  personalen  på  det  kontoret  och  en  känsla  av  tillhörighet  uppnås.  Många  kunder 

upplever mindre och mindre av denna relation efter att många bankärenden utförs på internet. 

Kunder  som  använder  internettjänsten  för  sina  ärenden  får  fördelen med  större  kontroll  och 

frihet över sin ekonomi, men för Handelsbankens del innebär det att de förlorar relationen med 

sina kunder. Istället för att med god service och professionell personal behålla kundens lojalitet 

till  banken,  upplever  kunderna  samma  grad  av  service  på  internettjänsten  som  på  vilken 

webbsida  som  helst.  Handelsbankens  märkesvärde  som  den  trevliga  och  serviceinriktade 

banken  håller  på  att  gå  förlorat.  För  att  lösa  detta  problem  måste  Handelsbanken  förmedla 

samma  känsla  av  service  och  kundcentrering  på  webben  som  de  idag  enbart  förmedlar  på 

kontoren.  Det  är  dags  för  Handelsbanken  att  nå  ut  till  sina  internetkunder  och  erbjuda  det 

decentraliserade internetbankkontoret. 

En  bra  internettjänst  är  enligt  studien  bankens  viktigaste  konkurrensmedel.  Samtidigt 

utvärderar  bankkunderna  Handelsbankens  internettjänst  som  sämst  av  samtliga  studerade 

banker.  Det  är  hög  tid  för  Handelsbanken  att  förnya  sig  och  med  hjälp  av  teorier  om 

servicescape, cyberscape, e‐service och branding visar denna uppsats ett sätt för Handelsbanken 

att  framhäva  sina  främsta  styrkor  och  erbjuda  en  internettjänst  som  lever  upp  till 

internetkundernas krav och behov. 
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1 Inledning 

Svenska Handelsbanken är en av de största bankerna i Norden och är ett välkänt och välrespekterat 

företag med gott rykte. Organisationen bygger på ett decentraliserat system där varje bankkontor 

själva ansvarar för sitt närområde och bestämmer över det egna kontoret. Varje kund har ett kontor 

som  är  hans  eller  hennes  hemmakontor.  Kunder  som  ofta  besöker  sitt  bankkontor  har  ofta  en 

väldigt god relation till personalen och får professionell och personlig bankservice och rådgivning.  

Handelsbanken  erbjuder  sina  kunder  ett  alternativt  sätt  att  utföra  sina  bankärenden  på  internet. 

Bankkunderna  kan  när  som  helst  på  dygnet  eller  från  vilken  dator  som  helst,  själva  utföra  sina 

bankärenden. Det ger kunderna större frihet och kontroll över sin ekonomi, men det innebär också 

att  de  går miste  om  fördelarna med  att  besöka  bankkontoret.  Banklokalens  trivsamma  atmosfär, 

den personliga kontakten, professionell rådgivning och långtidsrelationen med personalen är saker 

som  finns  i  det  lokala  kontorets  märkesvärde,  men  som  saknas  på  internettjänsten.  Om 

märkesvärdet  för  internettjänsten  inte  lever  upp  till  kontorets  märkesvärde,  minskas  bankens 

totala märkesvärde.  

Avsikten med  denna magisteruppsats  är  att  belysa  problemen  som  uppstår  när  en  populär  bank 

med styrkan i sina bankkontor tvingas möta kraven från internetgenerationens bankkunder. 
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2 Syfte och målsättning 

Syftet med uppsatsen är att studera vad som ligger till grund för Handelsbankens märkesvärde och 

finna ett sätt att förmedla det via Internet så att en internetkund ska kunna känna samma känsla av 

service och kontorstillhörighet som kunder som regelbundet besöker sitt lokala bankkontor.  

Målet är att skapa en konceptuell design till en alternativ Internettjänst för Handelsbanken som kan 

förmedla bankens märkesvärde och samtidigt leva upp till användarnas krav och önskemål. 
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3 Frågeställning 

Uppsatsen baseras på frågor om hur banken fungerar idag och vad som kan behövas för att uppfylla 

uppsatsens syften och mål. Dessa frågor har drivit studien framåt och besvarats en efter en. 

• Vad  är  Handelsbankens  märkesvärde?  Hur  uppfattas  Handelsbankens  kontor  av  sina 

kunder? 

• Hur  ser  relationen mellan  bank  och  kund  ut?  Vilken  kontakt  har Handelsbankens  kunder 

med sina bankkontor? 

• Vad innebär bankservice på internet och vad är viktigt att förmedla? 

• Hur  skulle  Handelsbankens webbplats  kunna  se  ut  för  att  inge  samma  känsla  till  kunden 

som bankens lokalkontor? 
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4 Avgränsningar 

Handelsbankens webbplats  används dagligen  av  tusentals  bankkunder  som  letar  information  och 

utför sina personliga bankärenden. Det är en väldigt stor uppgift för en magisteruppsats att studera 

och utveckla en ny design för en så omfattande webbplats, som ska fungera bättre än den befintliga 

och beprövade designen. 

Studierna och designarbetet kommer att avgränsas till en hanterbar enhet. För det första kommer 

studien att avgränsas till privatkunder och privatekonomi eftersom privatkunder är lättare att tillgå. 

För  det  andra  kan  uppsatsen  inte  utveckla  en  helt  färdig  design  utan  kommer  att  utveckla  och 

presentera ett designkoncept. Detaljer som undermenyer i navigationen eller informationsinnehåll 

på de olika sidorna kommer inte att läggas vikt på och skulle kräva mer arbete för att utveckla. 

Titeln  på uppsatsen  är Ett besök på det  lokala  internetbankkontoret  och  fokus  ligger  på  att  skapa 

känslan av kundens lokalkontor på internet tillsammans med viktiga faktorer för att erbjuda service 

på internet. 
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5 Bakgrund 

I Sverige finns en uppsjö av banker som alla konkurrerar om att  få  förvalta befolkningens pengar. 

Vissa av bankerna är väletablerade banker med många kontor över hela  landet, och erbjuder sina 

kunder professionell rådgivning och personlig service för att behålla sina kunder. Dessa banker är 

stabila  och  har  under  lång  tid  klarat  sig  genom  kriser  och  problem  och  lyckas  därmed  vinna 

kundernas  förtroende.  På  senare  tid  har  det  dykt  upp  flera  nya mindre  banker  som  utmanar  de 

gamla storbankerna. Dessa banker har till skillnad mot de stora bankerna ofta få eller inga kontor 

utan  erbjuder  sina  banktjänster  främst  via  internet.  Att  erbjuda  möjlighet  för  bankärenden  på 

internet är en förhållandevis ny tjänst som bankerna utnyttjar. Kunderna kan då själva utföra sina 

bankärenden oberoende av plats eller tid på dygnet. På grund av att de inte har kontor och därmed 

begränsat med personal har de nya uppstickarbankerna lägre kostnader än de etablerade bankerna 

och  kan,  förutom  välutvecklad  internettjänst,  även  erbjuda  sina  kunder  lägre  avgifter  och  bättre 

ränta än vad de kontorsbaserade bankerna kan erbjuda. I och med internetreformen har nya banker 

utan kontor fått en stor konkurrensfördel gentemot de traditionella bankerna. Internet har gjort det 

lättare  för kunder att själva hitta  information och kostnadsfritt  jämföra bankerna tjänst  för  tjänst. 

Denna enkelhet utnyttjar många småbanker som uppmanar storbankskunder att  ”vänsterprassla”, 

det  vill  säga ha  en  till  bank med bättre  ränta  vid  sidan  av  sin befintliga  stabila bank. När  kunder 

enkelt och kostnadsfritt kan välja de tjänster på olika banker som ger bäst lönsamhet riskerar stora 

banker att gå med förlust. Att konkurrera på småbankernas villkor är svårt och som storbank måste 

man utnyttja och framhäva sina främsta styrkor gentemot uppstickarna: personal och service.  

5.1 Handelsbanken 

Handelsbanken har funnits sedan 1871 då den grundades under namnet Stockholms Handelsbank. 

Den  fick  snabbt  en  stark  ställning  och  har  sedan  dess  varit  sedd  som  en  stark  bank  med  bra 

ekonomi.  Handelsbankens mål  är  att  erbjuda  högre  räntabilitet  (lönsamhet)  än  genomsnittet  för 

konkurrenterna  vilket  ska  uppnås  genom  att  banken  har  nöjdare  kunder  och  lägre  kostnader  än 

konkurrenterna (http://www.handelsbanken.se, 2008‐05‐23). Idag har Handelsbanken 461 kontor 

(mars 2008) i Sverige och är även etablerade i Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Totalt 

har banken verksamhet i 21 olika länder (Handelsbanken.se, 2008‐05‐23). Handelsbanken har alltid 

haft en stark ekonomi och var den enda bank som vid bankkrisen 1990 inte behövde statligt stöd för 

att överleva (Handelsbanken.se, 2008‐05‐23). 

Handelsbanken  organisation  är  decentraliserad  och  följer  kyrktornsprincipen. Med  det menas  att 

bankverksamheten inte ska drivas över ett större område än vad som kan blickas från ett kyrktorn. 

Det  innebär  även  att  alla  kunder  inom  det  området  tillhör  det  lokala  kontoret.  Kontorschefen 

bestämmer  själv  över  hur  banken  ska  styras  i  det  egna  område  och  vilka  regler  som  ska  gälla. 
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Förutom decentraliserad organisation har banken även filosofin att ställa kunden i centrum framför 

enskilda produkter. (Handelsbanken.se, 2008‐05‐23) 

För  att  uppmana  sina  anställda  att  arbeta  för  lönsamhet  och  god  service  har Handelsbanken  sitt 

unika resultatandelssystem Oktogonen, där alla anställda tilldelas andelar av bankens totala vinster 

(Handelsbanken.se, 2008‐05‐23).  Idag är Handelsbanken en av de största bankerna  i norden med 

över  9000  anställda.  Efter  att  köpt  försäkrings‐  och  pensionsbolaget  Liv  och  Bolåneinstitutet 

Stadshypotek är Handelsbanken nu en universalbank som erbjuder ett komplett utbud av finansiella 

tjänster såsom traditionella privat‐ och företagstjänster,  investment banking,  trading,  finansiering, 

placering inom aktie‐ och räntemarknad och livförsäkring. (Handelsbanken.se, 2008‐05‐23) 

5.1.1 Handelsbankens webbplats 

1997  införde Handelsbanken möjligheten  för kunder att utföra bankärenden på  internet. Den nya 

internettjänsten var till en början enbart öppen under kontorens öppettider, men lanserades senare 

som  tillgänglig  dygnet  runt.  Tidigare  var  även  webbplatsen  decentraliserad  och  varierade  från 

kontor  till  kontor.  Idag  är  webbplatsen  centraliserad  med  undantag  för  en  flik  där  kontoren 

bestämmer  över  informationsinnehållet.  Trots  att  största  delen  av  webbplatsen  är  centraliserad 

visas fortfarande lokalkontorets namn i sidhuvudet för att ge en illusion av decentralisering även på 

webben. 

Handelsbankens webbplats är uppdelad mellan publika och inloggade sidor. På de publika sidorna 

kan  användarna  läsa  information  om  banken,  dess  erbjudanden  och  tjänster.  På  de  inloggade 

sidorna kan kunden själv utföra bankärenden och kontrollera sin ekonomi utan att behöva besöka 

bankkontoret. 

5.1.1.1 Publika sidor 

De publika sidorna på webbplatsen är de sidor som inte kräver identifiering och är tillgängliga för 

alla,  även  ickekunder.  De  innehåller  information  och  lockande  texter  om  vad  Handelsbanken 

erbjuder för tjänster och varför man bör välja Handelsbanken. Ickekunder ska bli lockade att välja 

Handelsbanken som sin bank och kunder ska kunna hitta den information de behöver om de olika 

tjänsterna  för  att  bli  intresserade  eller  själv  utföra  sina  ärenden.  De  publika  sidorna  består  för 

tillfället av fem flikar där kunder kan placera sig i den kategori där de platsar bäst. Dessa är Privat, 

Företag, Skog Lantbruk, Om banken och Kontoret. De tre första kategorierna är för olika målgrupper 

medan  Om  banken  innehåller  information  om  bankens  organisation,  historia  och  styrning  och 

Kontoret  är  lokalkontorets  egen  sida  som  även  är  startsida  för  samtliga  besökare.  Innehållet  på 

kontoret beror på vilket  lokalkontor som du tillhör (eller som du senast var  inne på, på  internet). 

Strukturen  under  alla  sidor  består  av  en  navigering  i  form  av  en  vänstermeny,  en  satsyta  där 
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information presenteras och i många fall en högerjusterad spalt med relevanta länkar för innehållet. 

Färgtemat på webbplatsen går i tre olika toner av blått, i övrigt vitt och text i svart. 

 

Figur 1, Handelsbanken Linköping city, startsida 

5.1.1.2 Internettjänsten 

Handelsbanken erbjuder sina kunder att själva utföra bankärenden via internettjänsten. Den kallas 

internettjänst istället för internetbank av den anledningen att den är ett komplement till kontoren 

och  inte  ska  ses  som  en  bank  i  sig.  Genom  internettjänsten  kan  kunder  utföra  betalningar, 

överföringar, köpa fonder och aktier, ansöka om lån med mera. För att logga in till internettjänsten 

måste kunden använda antingen ett certifikat som laddas hem till den egna datorn och verifierar att 

det är rätt dator som kopplar upp sig eller engångskoder på en kodbricka som kunden skrapar fram 



 

  – 8 –

och som måste stämma för att kunna logga in. Förutom dessa metoder måste användaren varje gång 

även skriva in sitt personliga användarnamn och lösenord. 

Internettjänsten  genomgick  våren 2008  en  förändring  i  utseendet  för  att  nu mer  överensstämma 

med utseendet på de publika sidorna. Förutom layouten är det fortfarande samma sida. I sidhuvudet 

står det ditt namn och när du senast var inloggad. Bredvid Handelsbankens logotyp står namnet på 

det  kontor  som  du  som  kund  tillhör.  Flikarna  som  används  för  att  gå  till  olika  kategorier  på  de 

publika sidorna finns kvar och fungerar som länkar till de respektive sidorna som öppnas i ett nytt 

fönster. Beakta att  internettjänsten inte finns med som alternativ bland flikarna och är därför  inte 

en  del  av  den  navigationsstruktur  som  flikarna  utgör.  I  vänstermenyn  finner  vi  navigationen  för 

internettjänsten. Genom den kan man  ta  sig  till  alla  olika  tjänster  och  information  som erbjuds.  I 

satsytan  visas  precis  som  på  de  publika  sidorna  innehållet  på  den  aktuella  sidan  med  en  ofta 

förekommande högerspalt med relevanta länkar. 

Handelsbanken är den enda bank  som erbjuder  tjänsten  säker  e‐post. Med det menas att  kunden 

kan  ta  emot  och  skicka  meddelanden  till  och  från  sitt  lokalkontor  med  säkerheten  av 

internettjänsten. På det  viset kan känslig  information  skickas  och diskuteras via  internet utan att 

kunden behöver besöka bankkontoret. I övrigt används tjänsten för att skicka ut kontobesked med 

mera från banken till kunderna. 
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Figur 2, Handelsbankens internettjänst sedan april 2008 

 

Figur 3, Handelsbankens internettjänst innan april 2008 
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6 Teoribakgrund 

6.1 Branding 

Ett  företags  omdöme  och  rykte  finns  i  dess  märkesvärde.  Det  är  därför  viktigt  för  att  bevara, 

utveckla och sprida sitt märkesvärde. Enligt Alan Cooper (2003) är märkesvärdet summan av alla 

interaktioner  som  folk  har med  ett  visst  företag.  Det  innebär  att  varje  gång  en  person  kommer  i 

kontakt med ett  företag så påverkas  företagets totala märkesvärde. Det är därför väldigt viktig att 

kundpersonal förmedlar märkesvärdet och lever upp till kundens förväntningar (Julian et. al 1994).  

Företagets  webbsida  är  ofta  kundens  första  kontakt med  företaget  och  är  därför  extra  viktig  att 

förmedla företagets profil. Cooper nämner att en webbsidas spegling av märkesvärde kan ses ur två 

perspektiv:  första  intrycket  och  långtidsrelationen.  När  kunder  väl  har  lärt  sig  hur  ett  system 

fungerar  kan  de  tycka  att  det  fungerar  väldigt  bra,  men  för  nya  kunder  är  de  första minuternas 

erfarenhet otroligt viktig eftersom det är på det som relationen ska byggas (Cooper 2003). Därför är 

det viktigt att hemsidan redan vid första intrycket klart och tydligt förmedlar märkesvärdet. Detta 

görs  ofta med  namnsättning  och  färgval  för  att  ge  intryck  av  ett  kompetent  och  pålitligt  företag. 

Efter första intrycket är det företagets uppgift att leva upp till förväntningarna som första intrycket 

skapar för att en relation ska kunna byggas. (Cooper 2003) 

6.2 Servicescape 

Serviceinriktade företag månar ofta om sina kunders trivsel och kan, med hjälp av fysiska objekt  i 

servicemiljön,  skapa  en  trivsam  känsla  som  förhoppningsvis  leder  till  att  kunderna  väljer  att 

använda just deras service. Detta fenomen kallar Mary Jo Bitner för servicescape och menar att ett 

företags servicescape påverkar både kunder och anställda till vissa känslor som påverkar hur man 

uppfattar ett företags service och beter sig i dess lokaler. Servicescape kan delas in i främst tre olika 

dimensioner  som  påverkar  kunder  på  olika  sätt:  Ambienta  faktorer;  spatiala  och  funktionella 

faktorer; och signaler, symboler och artefakter. (Bitner 1992) 

Ambienta  faktorer  är  stämningsskapande  faktorer  som  ljud,  ljus, doft,  färg och  temperatur. Dessa 

faktorer  kan  i  ett  servicescape  påverka  kundens  uppfattning  av  kvalitet  och  spenderad  mängd 

pengar. (Bitner 1992) 

Spatiala  och  funktionella  faktorer  syftar  till  hur  en  lokal  är  möblerad  och  organiserad.  En  klart 

strukturerad lokal underlättar kundens uppgift att hitta rätt och uppfylla sina mål. Mataffärer är ett 

exempel där kunder ofta kan följa en logisk väg genom affären och på så sätt lättare kunna uppfylla 

sitt mål att finna de varor man behöver. (Bitner 1992) 



 

  – 11 –

Signaler,  symboler och artefakter är den  innebörd och status som artefakter kan ha på kunderna. 

Dekoration och möbler  i  lokalen ger  signaler om  företagets klass och hur man bör bete sig  i dess 

servicescape.  Skillnaden  i  möbler  och  dekoraktion  på  en  fin  restaurang mot  en  snabbrestaurang 

varierar och signalerar till kunderna vilket typ av beteende som är lämpligt. (Bitner 1992) 

Alla  dessa  faktorer  i  servicemiljön  spelar  tillsammans  in  väldigt mycket  hur  kunder  uppfattar  ett 

företag  och  även  ickemateriella  faktorer  som  personal  kan  uppfattas  trevligare  i  ett  välgjort 

servicescape än i ett annat trots att beteendet kan vara identiskt.   Bitner menar kunder skaffar sig 

en uppfattning  om  servicens  kvalitet  redan  innan de  interagerar med personalen. Utifrån  interna 

processer skapas en utvärdering av företaget vilket leder till ett beteende som antingen kan klassas 

som närmande eller avvisande (Bitner 1992). 

Anja Reimer och Richard Kuehn (2005) visar upp en liknande modell som Bitner och visar på hur 

den  fysiska  miljön  kan  påverka  hur  kunderna  uppfattar  servicekvalitén  av  de  immateriella 

servicefaktorerna:  trovärdighet,  mottaglighet,  förvissning  och  empati.  De  menar  att  servicescape 

både direkt och indirekt genom immateriella faktorer påverkar kundens uppfattning av företagets 

servicekvalitet (Reimer, Kuehn 2005). En annan stor påverkande faktor av hur service uppfattas är 

självklart kundens förväntningar. Om ett servicescape skapar höga förväntningar på servicekvalitén 

som företaget  inte kan leva upp till dem så blir kunderna istället besvikna och företaget uppfattas 

negativt.  För  att  som  företag  evalueras  positivt  av  sina  kunder  måste  förväntningarna  antingen 

uppfyllas  eller  överträffas  (Reimer, Kuehn 2005).  För  att  lyckas  skapa  ett  tilltalande  servicescape 

bör man tänka på hur kundernas evalueringsprocess av ett servicescape går till. Ingrid Y. Lin (2004) 

kopplar servicescape med de gestaltpsykologiska lagarna om att helheten är större än summan av 

delarna och att alla delar av ett servicescape måste beaktas tillsammans. För att gynna hjärnans sätt 

att kategorisera visuell perception bör man även eftersträva principerna för symmetri, kontinuitet 

och avslutning. (Lin 2004) 

6.2.1 Social servicescape 

De flesta studier om servicescape studerar hur en ensam kund påverkas av lokalen denne befinner 

sig  i, men  förutom  fysiska objekt och personalen  i  lokalen påverkas kundernas uppfattning av ett 

företag även till stor del av andra kunder i lokalen. Denna typ av servicescape kallar Alastair Tombs 

och Janet R. McColl‐Kennedy (2003) för social‐servicescape. Människor är väldigt uppmärksamma 

på  hur  många  och  vilken  typ  av  människor  samt  vilken  stämning  det  är  i  ett  servicescape.  I 

exempelvis  restaurangmiljö  påverkar  övriga  gäster  kundens  intryck  av  restaurangen.  Mängden 

restauranggäster  och  etikett  kan  signalera  om  restaurangens  popularitet  och  kvalitet.  (Tombs, 

McColl‐Kennedy 2005) 
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6.3 Cyberscape 

På  internet  gäller  inte  samma  regler  för  att  konkurrera  om  kunderna  som  i  ett  servicescape.  Till 

skillnad  från  verkligheten då det  är  kostsamt  i  tid  och  energi  för  kunden  att  jämföra  butiker  och 

företag  mot  varandra  kan  en  internetanvändare  enkelt  klicka  sig  mellan  olika  företag  och 

erbjudanden.  Det  finns  även  internettjänster  som  jämför  företags  priser  och  erbjudanden  mot 

varandra  utan  hänsyn  till  företagens  service.  Utmaningen  på  internet  är  att  lyckas  behålla 

användaren på sin webbplats. Detta görs genom att skapa ett tilltalande så kallat cyberscape. Russell 

Williams och Miriam Dargel (2004) menar att det bästa sättet att skapa ett cyberscape som kunden 

stannar  kvar  i  är  att  få  kunden  att  uppnå  flow.  Flow  innebär  att  en  applikation  eller  webbplats 

erbjuder tillräckligt med utmaning och kräver tillräckligt med skicklighet för att behålla användaren 

i  ett  läge  där  sidan  får  full  koncentration  och  uppmärksamhet.  Att  uppnå  flow  innebär  ofta  en 

upphetsande  känsla  av  kontroll  samt  avsaknad  av  tidsuppfattning  (Norman  1993).  Att  skapa  en 

webbapplikation  som  kan  försätta  användaren  i  flow  korrelerar  enligt Williams  och  Dargel  med 

positiv utvärdering av webbplatsen samt avsikt att återvända (Williams & Dargel 2004). 

Det  finns  olika  sätt  att  mäta  hur  välutvecklat  cyberscape  en  webbsida  har.  Mark  S.  Rosenbaum 

(2005) menar att ett cyberscape bör utvärderas efter elva olika dimensioner. Dessa är navigation, 

information,  leverans,  presentation,  säkerhet,  rykte,  användarkontakt,  underhållning,  produkt, 

trovärdighet och förtroende (Rosenbaum 2005). Vissa av dimensionerna är nödvändiga medan vissa 

bara är önskvärda för ett lyckat cyberscape. En webbplats som uppfyller goda utvärderingar i dessa 

dimensioner  har  bra  möjligheter  att  stå  sig  i  konkurrensen  på  internet  och  få  kunder  som  blir 

återkommande besökare.  

6.4 E‐tillfredsställelse och e‐lojalitet 

Även  om man  skapat  ett  lyckat  cyberscape  som  är  lätt  att  använda  behöver  det  inte  betyda  att 

kunderna är nöjda. För att som kund våga använda sig av ett internetföretag krävs det att det känns 

tryggt  och  säkert  att  använda  tjänsten och  att  det  är  en  tillfredsställande webbupplevelse. Det  är 

därför  viktigt  att  förstå  vad  det  är  som  skapar  en  tillfredsställande  webbupplevelse.  David  M. 

Szymanski och Richard T. Hise (2000) är de första som angriper problemet med e‐tillfredsställelse 

och beskriver fyra påverkande faktorer som skapar en tillfredsställande webbupplevelse. Dessa är 

lämplighet  (convenience),  marknadsföring,  webbdesign  och  finansiell  trygghet.  De  menar  att  en 

webbplats  som  uppfyller  goda  utvärderingar  i  dessa  faktorer  har  god  chans  att  få  nöjdare 

internetkunder.  Enligt  Cris  Voss  (2000)  är  ofta  det  främsta  hindret  i  vägen  för  att  en 

internetanvändare ska gå från att vara sökare till att bli köpare är brist på förtroende. Genom att då 

skapa  ett  förtroendeingivande  intryck  och  en  tillfredsställande webbupplevelse  ökar  chansen  att 
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kunden kommer tillbaka och blir en trogen kund (Bauer et. al 2000; Szymanski, Hise 2000; Ribbink 

et. al 2004). 

Dina Ribbink med  flera  (2004)  anser  inte  att  e‐tillfredsställelse  är målet  utan  snarare  ett  steg på 

vägen  till  vad  som  egentligen  är  viktigt,  lojalitet.  De  visar  en  egen  konceptuell  modell  där  e‐

förtroende  och  e‐tillfredsställelse  är  direkt  påverkande  faktorer  till  e‐lojalitet.  De  menar  att 

förtroende på internet kan vara särskilt viktigt eftersom kunder oftast inte har någon kontakt med 

betryggande personal (Ribbink et al. 2004). Eftersom det är oklart  för användaren hur säkra dess 

information  och  uppgifter  är  på  ett  företags  webbservrar,  är  det  en  svår  uppgift  för  företag  att 

lyckas  vinna  användarnas  förtroende.  Sidans  utseende,  struktur  och  innehåll  tillsammans  med 

företagets  status  är  avgörande  faktorer  för  huruvida  kunder  känner  förtroende  för  företaget 

(Ribbink et al. 2004). Genom att använda välkända betalmetoder med bekanta logotyper kan man 

öka förtroendet för en webbplats finansiella processer. 

1 Övertygelse (assurance)                      eförtroende 
2 Lätthet att använda 
3 Webbdesign eller escape 
4 Feedback (reponsiveness)                    etillfredsställelse   elojalitet 
5 Anpassning (customization) 

 
Figur 4, Modell för elojalitet, (Ribbink et al. 2004) 

6.5 E‐service  

Under de senaste åren har det pågått ett paradigmskifte inom servicebranschen. Från att fokusera 

på produkter och effektiva processer har man  istället  flyttat  fokus till kunderna (Voss 2000; Rust, 

Kannan 2003). Det nya paradigmet kallas e‐service och innebär att man som företag istället för att 

enbart sälja produkter i första hand erbjuder sina kunder tjänster. Tjänster kan utformas efter den 

individuella kundens behov och formas till att skapa en långvarig ömsesidig relation mellan företag 

och kund. Värdet en viss kund har för ett företag likställs därmed inte med värdet på produkten vid 

ett köp, utan värdet på alla köp en kund gör hos företaget under sin livstid. Att lyckas vinna en ny 

kund kan kosta upp till fem gånger så mycket som priset för att bevara relationen med nuvarande 

kunder (Bauer et al. 2000). Det är därför viktigt att inse värdet av de befintliga kunderna. 

Roland Rust och P.K. Kannan (2003) delar upp paradigmet i två olika nivåer. Den strategiska nivån 

och  den  taktiska  nivån. Den  strategiska  nivån  sätter  upp målet  att  omvandla  organisationen  från 

produktcentrering till kundcentrering och att ändra synsättet från värdet av ett visst köp till värdet 

av  en  viss  kunds  totala  antal  köp.  Den  taktiska  nivån  innehåller  fyra  huvudsakliga  sätt  för  att 

uppfylla  den  strategiska  nivåns  mål.  Dessa  är  personifiering  och  anpassning,  självhjälpsmetoder, 

risk‐  och  privatlivshantering  och  slutligen  e‐service  mätbarhet.  Dessa  metoder  ökar 
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kundcentreringen genom att kunden får större friheter och fler möjligheter att använda företagets 

tjänster. (Rust, Kannan 2003) 

Mjukvaruföretag  som  till  exempel  Microsoft  har  anammat  e‐serviceparadigmen  och  låter  sina 

kunder  prenumerera  på  deras  produkter  istället  för  att  köpa  dem  och  kan  därmed  erbjuda 

uppdateringar  och  förbättringar  kontinuerligt,  istället  för  att  hela  tiden  köpa  nya  program  (Rust, 

Kannan  2003).  Ett  annat  företag  som  snabbt  förstod  vikten  av  kundcentrerade  tjänster  är  Dell 

Computers  som  erbjuder  sina  kunder  att  själva modifiera  och  ändra  innehållet  i  datorutrustning 

innan köp. Kunderna kan på så sätt själva  få prioritera pris eller prestanda (Voss 2000). Fördelen 

för företagen med att skapa långvariga relationer med kunderna är att kunderna då inte längre blir 

främmande personer. Företagen har ofta tillgång till mycket information om kunden och dess behov 

utifrån  användarinformation,  köphistorik  med  mera.  Med  denna  kunskap  kan  företag  erbjuda 

personligt  anpassade  erbjudanden  och  kampanjer  som  har  hög  relevans  för  kunden.  På  så  sätt 

förstärks relationen ytterligare tillsammans med den ömsesidiga nyttan.  

Chris Voss (2000) målar upp en modell över service på internet som en pyramid i tre olika nivåer. 

Längst ner finner vi de grundläggande kraven för service som han nämner ”Det som förväntas”. Här 

finner enkla vi behov så som sidans  svarstider och hur webbplatsen uppfyller  sin  funktion. Nästa 

nivå  baseras på kundcentrering och har  kommit  att  kallas  ”Det  som urskiljer”. Här  representeras 

webbplatsens  förtroende,  anpassningsbarhet,  innehåll  och  status,  där  företag  kan  erbjuda  sina 

specifika tjänster. Högst upp finner vi tillagt värde eller ”Det som upphetsar” som är extrafunktioner 

som imponerar och förgyller webbupplevelsen för användaren. 

 

Figur 5, Eservicepyramiden (Chris Voss 2000) 

 

Det som förväntas 

Det som urskiljer 

Det som 
upphetsar 
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7 Metod 

7.1 Observation 

Observation  innebär  att  användare  och  användarmiljö  övervakas  av  försöksledaren  för  att 

uppmärksamma  mönster,  händelser  och  beroenden  i  en  naturlig  miljö.  En  observation  kan  ofta 

svara på frågor och visa på användbarhetsproblem som användarna inte ens är medvetna om och 

som ofta missas i en intervju. I en observation är det försöksledarens personliga uppfattningar som 

ligger till grund för studiens resultat. Det finns olika typer av observationer för olika syften som kan 

variera i längd från någon minut till flera år. Den form av observation som användes i denna studie 

var av typen ”Quick and dirty” (snabb och smutsig) och är ett sätt för försöksledaren att snabbt få en 

inblick i problemområdet och en övergripande förståelse för på vilket sätt systemet fungerar idag. 

(Preece et. al 2002) 

7.2 Intervjuer 

Intervjuer är ett sätt att låta användare komma till tals och besvara frågor om hur de idag upplever 

systemet. Det  finns olika  typer av  intervjuer beroende på hur många personer som intervjuas och 

hur styrda frågorna till den intervjuade är. 

Ostrukturerad  intervju  är  den minst  strukturerade  formen  av  intervju  där  samtalsämnet  inte  är 

begränsat  till  ett  visst  ämne.  Semistrukturerad  intervju  innebär  att  försöksledaren  har  förberett 

vissa  frågor  som  konversationen  bygger  på.  Den  striktaste  formen  av  intervju  är  strukturerad 

intervju vilket innebär att försöksledaren bara vill ha svar på vissa bestämda frågor. Vilken form av 

intervju man väljer att använda beror ofta på hur många som ska intervjuas, hur tidigt i processen 

intervjun utförs och vilken typ av frågor man behöver ha svar på. (Preece et. al 2002) 

7.3 Enkät 

En enkät är den mest strikta formen av datainsamling och innebär att testpersoner själva får svara 

på  en  uppsättning  frågor.  Försöksledaren  skapar  en  lista  med  frågor  där  många  frågor  ofta  har 

bestämda alternativ och sprider sedan ut enkäterna till försökspersonerna som får fylla i sina svar 

utan möjlighet  att  diskutera  eller  få  någonting  förklarat.  Enkäter  används  ofta  när man  vill  få  ett 

stort deltagande av försökspersoner och strikta svar på bestämda frågor. Antalet frågor kan variera 

från studie till studie från att innefatta bara en till flera hundra frågor. Enkäter kan spridas antingen 

manuellt via utdelning eller post eller elektroniskt via webbsidor eller epostutskick. Enkätresultat 

ger oftast mest kvalitativa data som kan vara lämplig för statistiska beräkningar. (Preece et. al 2002) 
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7.4 Heuristisk utvärdering 

En  heuristisk  utvärdering  kan  liknas med  en  observation  där  försöksledaren  övervakar  problem, 

händelser och beroenden av en viss artefakt. Testledaren sätter sig då in hur det som användare kan 

uppfattas att använda ett system och vilka svårigheter som kan  finnas. För att kunna utföra en så 

objektiv utvärdering som möjligt kan man använda sig av bestämda riktlinjer för olika delar av hur 

systemet bör fungera. Jacob Nielsen erbjuder en mall för utvärdering av webbsidor där han listar 10 

riktlinjer som en webbplats bör uppfylla för att erbjuda god användbarhet. (Preece et. al 2002) 

1. Visa systemets status – Håll hela  tiden användaren uppdaterad av vad som händer genom 

passande feedback inom rimlig tid. 

2. Koppling mellan systemet och världen – Använd användarens språk och termer istället för 

tekniska systemtermer. 

3. Användarkontroll och frihet – Möjliggör för användaren att hitta ut ur oväntade sidor genom 

nödutgångar. 

4. Konsekvens  och  standarder  –  Undvik  att  användaren  behöver  undra  varför  olika  ord, 

händelser och platser innebär samma sak. 

5. Upptäck,  förstå,  och  återhämta  från  fel  –  Använd  klarspråk  för  att  beskriva  problem  och 

föreslå lösningar. 

6. Motverka fel – Om det är möjligt, undvik att fel uppstår över huvud taget. 

7. Hellre känn igen än kom ihåg – Gör alternativ, händelser och objekt synliga. 

8.  Flexibilitet  och  effektivitet  –  Tillåt  avancerade  användare  att  använda  snabbare  genvägar 

som är osynliga för nybörjaren. 

9. Estetik och minimalistisk design – Undvik onödig eller irrelevant information. 

10. Hjälp och dokumentation – Möjliggör  för  enkel  sökning efter hjälp  i  konkreta  steg  som är 

lätta att följa. 

Eftersom en heuristisk utvärdering inte använder sig av några faktiska användare är det en snabb 

och enkel metod att skapa en överblick över tänkbara problem, men man bör inte lägga för mycket 

vikt direkt på resultaten eftersom det sällan blir helt objektivt. (Preece et. al 2002) 

7.5 Funktionsanalys med QOC 

Vid designbeslut för hur en applikation ska se ut eller fungera kan man som designer använda sig av 

en teknik som kallas QOC.  Bokstäverna är förkortningar för Question, Options och Criteria (Fråga, 

alternativ och kriterier). Den fungerar så att man utgår från en designfråga som man vill ha svar på. 

Sedan  sätter  man  upp  de  olika  alternativ  som  är  möjliga  att  besvara  designfrågan  och  slutligen 

matchas dessa mot allmängiltiga kriterier. Genom att då studera de positiva och negativa kriterier 
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som  uppfylls  av  ett  visst  alternativ  är  det  lättare  att  hitta  det  alternativ  som  bäst  matchar 

designbehovet. (Löwgren och Stolterman 2004 s.120) 

8 Utförande 

Arbetet med uppsatsen delades upp i fyra olika iterationer där varje iteration hade ett visst fokus. 

Genom att  arbeta  iterativt  var det  lättare  att  strukturera upp  arbetet och behålla kontrollen över 

vad  som  ännu  behövde  göras.  I  slutet  på  varje  iteration  skrevs  en  iterationsrapport  för  att 

sammanfatta vad som gjorts, vilka teorier som ligger till grund, vilka resultat som har insamlats och 

även de diskussionsfrågor och slutsatser som  framkommit. På detta sätt har arbetet kontinuerligt 

kunnat följas av handledare för att sedan diskuteras vid handledarmöten. Redan i första iterationen 

utvecklades  en  grund  till  ett  designkoncept  som  sedan  har  följt med  och  utvecklats  under  tidens 

gång. På detta vis har designen utvecklas efter olika teorier samt resultaten från olika iterationerna. 

8.1 Iteration 1 ‐ Servicescape 

Första  iterationens  fokus  låg  på  servicescape  och  målet  var  att  ta  reda  på  vad  Handelsbankens 

kontor  har  för  servicescape  och  hur  det  uppfattas  av  deras  kunder.  Detta  utfördes  med  en 

observation  av  bankkontoret  i  Linköping  City.  Lokalen  studerades  enligt  Bitners  faktorer  för 

servicescape,  ambienta  faktorer;  spatiala  och  funktionella  faktorer;  och  symboler,  signaler  och 

artefakter  (Bitner  1992).  Strukturerade  intervjuer  med  kunder  utfördes  även  i  anslutning  till 

banken om hur bankkontoret uppfattas och vad som urskiljer deras lokalkontor.  

8.1.1 Observation av servicescape i Linköping city 

Studien över vilket servicescape som Handelsbanken Linköping City erbjuder sina kunder grundade 

sig i observationer av den miljö som kunderna möter och befinner sig i under tiden för mottagandet 

av bankservice. Kontorets servicescape undersöktes efter de kategorier för servicescape som Bitner 

(1992)  beskriver.  Lokalen  granskades  utifrån  ambienta  faktorer  som  temperatur,  ljus,  ljud  och 

färgval,  även  spatiala  och  funktionella  faktorer  som  kontorets  uppdelningar,  möblering,  mattor, 

sittplatser med mera och slutligen de signaler som sänds ut genom möbler, dekoration, personal och 

symboler i lokalen. Förutom observationer genomfördes kortare semistrukturerade intervjuer med 

personal på kontoret. Observationen genomfördes en tisdag i januari mellan klockan tio och elva. 

8.1.2 Strukturerad kundintervju om Linköping city 

I samband med banklokalen utfördes en studie med kunder inom Handelsbanken för att ta reda på 

deras  syn  på  sitt  lokala  bankkontor,  hur  ofta  de  besöker  kontoret  och  vilka  ärenden  de  utför  på 

kontoret samt vilka ärenden de utför på andra sätt. Idén var att försöka fånga vad som urskiljer just 

kontoret  i  Linköping  City.  Genom  att  fånga  dessa  faktorer  skulle  man  kunna  skapa  en 
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decentraliserad webbplats som använder sig av liknande element, så att kunder blir påminda av sitt 

lokalkontor även via internet. Studien gjordes dagtid och riktade sig till bankkunder på väg ut från 

kontoret.  Deltagandet  var  lågt  med  ett  total  på  åtta  personer,  varav  hälften  var  äldre  som  inte 

använder sig av internet.  

8.2 Iteration 2 ‐ Kommunikation 

Iteration två handlade om att studera relationen mellan kunden och banken. Genom intervjuer med 

en  bankanställd  och  bankkunder  undersöktes  kontorets  relation  till  kunderna  och  bankens 

uppfattning om kundernas användning av internettjänsten.  

8.2.1 Intervju chef kundtjänst 

För  att  förstå  hur  relation  och  kommunikation  mellan  kund  och  bank  fungerar  utfördes  en 

semistrukturerad  intervju  med  Elisabet  Bremer  som  är  chef  för  kundtjänst  vid  Linköping  city. 

Intervjun fokuserade på hur arbetet på kundtjänst fungerar, vilka som svarar i telefon och på vilka 

sätt  banken  arbetar  för  at  hjälpa  sina  kunder, men  även  hur  hemsidan  används  av  kunderna  för 

bland annat informationssökning och tjänsten säker e‐post.  

8.2.2 Strukturerad kundintervju om kundkontakt och internettjänst 

Vid  två  tillfällen  utfördes  intervjuer med  kunder  i  Handelsbanken med  anknytning  till  kontoret  i 

Vällingby  i  Stockholm angående deras  relation med banken  samt  användning  av  internettjänsten. 

Bankkunder på väg ut från banken ombads delta i studien och svara på några frågor. Totalt deltog 

13 personer i denna studie, sju män och sex kvinnor och mer än hälften var medelålders. Syftet var 

att  förstå  hur  kunderna  går  till  väga  för  att  hitta  information,  reda  ut  problem  eller  utföra 

bankärenden. Det är viktigt att få en förståelse för vilka funktioner som används av kunderna idag 

för  att  kunna  gynna  dessa  i  en  ny  design.  Försökspersonerna  ombads  även  berätta  av  vilken 

anledning de ursprungligen valde att bli kund i Handelsbanken. 

8.3 Iteration 3 ‐ Bankservice 

Iteration  tre  fokuserade  på  vad  kunden  uppskattar  i  en  bank  och  vad  som  ligger  till  grund  vid 

beslutet att välja en bank framför en annan. En studie genomfördes där bankkunder oberoende av 

banktillhörighet ombads uppge vad som främst är viktigt hos en bank och även betygsätta sin egen 

bank utifrån olika kategorier. Studien utfördes i form av en onlineenkät. Målet var att ta reda på hur 

en  bank  kan  skapa  långsiktiga  relationer  med  sina  kunder.  Iteration  tre  är  även  den  sista 

datainsamlande  iterationen. En överblickande heuristisk utvärdering av handelsbanken.se gjordes 

för att notera vad som idag är bra och vad som är mindre bra ur användarsynpunkt. 
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8.3.1 Bankserviceenkät 

För att ta reda på vad bankkunder anser är viktigast med sin bank, genomfördes en onlineenkät på 

GoogleDocs (7http://www.docs.google.com). Till skillnad från de tidigare kundstudierna som enbart 

utfördes  på  kunder  i  Handelsbanken,  kunde  bankserviceenkäten  fyllas  i  av  alla  bankkunder 

oberoende  av  bank,  vilket  ledde  till  betydligt  högre  deltagande.  Studien  riktade  in  sig  på  vad 

försökspersonerna uppfattar som viktigast på en bank, hur viktiga de olika delarna är och vad de 

tycker  om  sin  egen  banks  olika  delar.  Studien  fokuserar  främst  på  service,  tillgänglighet, 

internetbank  och  kommunikation  (se  Bilaga  E).  Vänner  och  bekanta  bjöds  in  att  delta  i 

undersökningen och ombads att i sin tur bjuda in sina vänner och bekanta att delta. Totalt deltog 60 

personer varav 30 var män och 30 var kvinnor.  

8.3.2 Heuristisk utvärdering 

Efter en  inblick  i kundernas användning av  internettjänsten utfördes en heuristisk utvärdering av 

Handelsbankens  webbplats.  En  heuristisk  utvärdering  innebär  en  expertutvärdering  av  en 

webbplats  enligt  tumregler  och  principer  för  att  se  om  den  har  god  användbarhet  eller  inte. 

Utvärderingen utförs enbart av försöksledaren utan användarstudier och är den enklaste formen av 

användbarhetsutvärdering.  Reglerna  grundar  sig  på  användbarhetsprinciper  som  bland  annat  är 

utvecklade av Jakob Nielsen (2001, 7http://www.useit.com/papers/heuristic/) (se 7.4) 

Handelsbanken.se  studerades  för  att  se  vilka  problem  som webbplatsen  har  idag.  Utvärderingen 

baserar sig till stor del på utvärderarens åsikter och dennes erfarenheter av webbplatsen. 

8.4 Iteration 4 ‐ Design 

I  iteration  fyra  är  datainsamlingen  över  och  fokus  ligger  på  design.  Två  olika  pappersprototyper 

utvecklades  och  testades  på  användare.  Dessa  omarbetades  och  utvecklades  sedan  till  den 

slutgiltiga versionen. 

8.4.1 Designprocess 

Designprocessen har även pågått  simultant med övriga delar  i  studien och har  formats bit  för bit 

efter  serviceteorier  och de  insamlade  resultaten. Huvudfunktionen  för designen  är  att  erbjuda  en 

decentraliserad  webbplats  där  kunden  får  samma  känsla  av  tillhörighet  och  service  som  på  sitt 

lokala bankkontor vilket därmed bevarar Handelsbankens märkesvärde. Vissa funktioner och delar 

som bör finnas med för att uppnå syftet lades tidigt dit. Många av dessa funktioner har under tiden 

följt  med,  modifierats  och  flyttats  i  den  konceptuella  designen.  Några  av  dessa  funktioner  är 

direktkontakt med kontoret, personlig anpassning, ekonomisk översikt och kontorsillustration.  
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8.4.2 Användartester av pappersprototyper 

För  att  testa  användbarheten  på  designförslagen  utfördes  användartester  med  dynamiska 

pappersprototyper.    Genom  att  använda  sig  av  pappersprototyper  kan  användarna  till  viss  del 

använda dem och därför  tänka  sig  in hur det  skulle vara att  använda en  sådan produkt på  riktigt 

(Preece  et  al.  2002).  En  pappersprototyp  består  av  skisser  av  det  aktuella  gränssnittet  som 

användaren kan interagera med genom att peka i skisserna. Försöksledaren ändrar då gränssnittet 

till  att  representera  den  ändring  eller  händelse  som  interaktionen  orsakade.  En  fördel  med 

pappersprototyper  är  att de  är  lätta att  skapa och kan  lätt utföra avancerade  saker  som skulle  ta 

väldigt lång tid att  implementera på dator. Den främsta fördelen med att testa designkoncept med 

pappersprototyp  är  att  designen  inte  ser  ut  att  vara  färdig,  vilket  leder  till  att  användarna  vågar 

kritisera designen och komma med egna  förslag. Nackdelen är att det  lätt blir  rörigt och svårt att 

överblicka eftersom skisser kan bli otydliga och svåra att förstå. (Preece et al. 2002 s. 262; Löwgren 

och  Stolterman 2004  s112).  Första  studien utfördes på  två personer där båda var  vuxna kvinnor 

med avancerad datorvana. Andra studien utfördes på fem personer, två kvinnor och tre män, varav 

tre var i medelåldern med medelavancerad datorvana och två var vuxna med avancerad datorvana. 

Försöken utfördes på en person åt gången, där försökspersonen informerades om hur interaktionen 

med  prototypen  skulle  gå  till  och  att  de  ska  utföra  fem  typiska  bankuppgifter  med  hjälp  av 

prototypen. De ombads att tänka högt och berätta varför de gör som de gör och vad de förväntar sig 

ska hända. Under försöken antecknades interaktionen och en diskussion fördes om användandet av 

prototypen.  Efter  att  försökspersonen  klarat  alla  uppgifterna  diskuterades  designen  och 

försökspersonen fick fylla i en onlineenkät om hur försöket och designen uppfattades. 
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9 Resultat 

9.1 Observation av servicescape i Linköping city 

Studien är en observation av banklokalen på kontoret i Linköping city en vardag i januari. Kontoret 

befinner sig  i  stadens kärna nära  till det mesta. När man går  in på kontoret passerar man dubbla 

dörrar  som  skapar  en  luftsluss  som  gör  att  det  inte  blir  kallt  eller  dragit  inne  på  kontoret. 

Belysningen  i  lokalen  är  mild  och  taklamporna  är  uppåtriktade  mot  det  vita  taket.  Golvet  är 

gråaktiga plattor med  två mörkare dekorativa  linjer  över. Rakt  fram vid  kundtjänst  och kassorna 

övergår golvet till heltäckningsmatta med en metallkant. Väggarna är ljust gräddfärgade och lokalen 

är öppen med mycket personal, men inte så många kunder. En skylt visar uppdelningen på banken 

och pekar åt olika håll för bolån, kassa, kundtjänst, företagsaffärer och kapitalplacering. Alla möbler 

är av ljust trä och stolarna har röda dynor för kunder och blå dynor för personal. Generellt finns det 

gott  om  sittplatser  och  tempot  är  lugnt.  Det  är  inget  ljud  i  lokalen  förutom  ljuden  från 

könummerskylten  och  folk  som  arbetar, mumlar  och  talar  i  telefon.  På  väggarna  sitter  det  tavlor 

som är färgglada med matta färger, vit passepartout och guldram. I övrigt är lokalen dekorerad med 

mycket  växter  som ser  lite  speciella  och dyra ut med  stora blå 

krukor.  Blått  är  återförekommande  i  detaljer,  skiljeväggar  och 

tryckt  material  som  posters  och  broschyrer  som  bjuder  in 

kunderna  till  olika  erbjudanden.    För  dig  som  pluggar,  för  ditt 

barns  framtid,  för  din  frihet, med mera.  Det  är  en  lyxig  känsla 

man  får  av  lokalen  som  även  känns  trevlig  och  välkomnande. 

När  man  betjänas  kan  man  för  snabba  kontantärenden  utföra 

dem stående vid kassan, men för övriga ärenden inbjuds man att 

sitta ned vid ett bord. Det gör att man som kund känner att de 

tar sig tid och ser till att man får den hjälp man behöver. Det bör 

tilläggas  att  kontoret  i  Linköping  city  är  ett  av  de  större 

kontoren med mycket personal  och många kunder,  så  lokalens 

servicescape  är  inte  nödvändigtvis  överensstämmande  med 

andra kontorslokaler. 

9.2 Strukturerad kundintervju om Linköping city 

För att försöka fastslå av vilken anledning kunder väljer att besöka kontoret och vad som uppfattas 

specifikt  för  just  Handelsbanken  i  Linköping  city  utfördes  en  strukturerad  kundintervju.  Åtta 

personer deltog i studien varav tre var kvinnor och fem var män. Tre vuxna, tre i medelåldern och 

två  pensionärer.  Alla  var  nöjda  med  sitt  bankbesök  och  tycker  att  Linköping  city  är  ett  bra  och 

trevligt bankkontor. Fem uppskattade att de besöker sitt bankkontor någon gång per halvår och tre 

Kapitalplacering 

    Företag 

       Bolån 

    Kundtjänst 

Figur  6,  Spatial  uppdelning mellan

avdelningar på kontoret 
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uppskattade  någon  gång  i  månaden.  Fyra  använder  aldrig  internettjänsten medan  de  andra  fyra 

använder den mer än en gång  i månaden. Tre av deltagarna använder då och då  telefontjänst  för 

överföring.  De  främsta  egenskaperna  de  förknippar  med  Handelsbanken  i  Linköping  city  är 

kontorets bra läge och en säger att man blir igenkänd.  

9.3 Intervju chef kundtjänst 

För  att  ta  reda  på  hur  kontoret  arbetar  och  hur  kontakten  fungerar  idag  utfördes  en 

semistrukturerad intervju med Elisabet Bremer som är chef för kundtjänst på Linköping city. Frågor 

förbereddes  om hur  organisationen  ser  ut  idag  och hur  kunder  kontaktar  kontoret  och  använder 

internettjänsten, för att ta reda på vad som idag fungerar bra och vad som är viktigt att göra bättre. 

Hon sa att kundernas första riktiga kontakt med banken ofta är i samband med bolån. Man får då en 

kontaktperson  som  man  håller  kontakten  med  och  kan  bli  igenkänd  av,  vilket  är  värdefullt  för 

många kunder. Hennes uppfattning var att internettjänsten och bankens publika sidor fungerar bra 

och att deras kunder är nöjda med systemet. Tjänsten säker e‐post är ett sätt för kunder att skicka e‐

post till kontoret skyddat under säker  inloggning. Denna tjänst används till viss del  för  frågor och 

inbokning av tid  för rådgivning, men används mest  för att skicka ut kontoutdrag till kunderna. En 

alternativ  funktion  som  e‐posttjänsten  ibland  används  för  är  att  legitimera  kunder  över  telefon. 

Genom att  skicka ett meddelande  från  sin  internettjänst  identifierar man  sig  som rätt person och 

kan  få mer  assistans  via  telefon.  Tjänster  som kan  göras  via  telefon  till  kontoret  är  överföringar, 

saldokontroll, transaktionsfrågor och köpa aktier under förutsättning att personen är igenkänd eller 

kan identifiera sig. Vid andra frågor som till exempel hur internettjänsten fungerar hänvisas man att 

ringa  till  supporten som sitter  i Malmö och är  tillgänglig dygnet runt. Eftersom kundrelationen är 

viktig brukar de på kontoret ändå försöka hjälpa sina kunder även om de ringer i supportärenden.  

Om det ska fungera med att ha direktkommunikation med kunderna via hemsidan, tror Elisabet att 

någon person måste ansvara för att dela ut frågorna till rätt personer under dagtid. Under stängd tid 

kan  man  istället  kontakta  supporten  eller  lämna meddelande  till  dagen  efter,  så  det  måste  vara 

tydligt med hur tillgänglig kundtjänst är för att kunna svara på frågor. 

9.4 Strukturerad kundintervju om kundkontakt och internettjänst 

Under  två  dagar  utfördes  strukturerade  intervjuer  med  kunder  till  Handelsbanken  utanför 

bankkontoret  i  Vällingby.  Syftet  var  att  studera  hur  kunderna  uppfattar  Handelsbanken  och 

webbplatsen och hur de går till väga för att hitta  information och utföra ärenden. Totalt deltog 13 

personer i studien sju män och sex kvinnor. Fyra var vuxna, sju i medelåldern och två pensionärer. 

Två ansåg sig som nybörjare, sju som medelanvändare och fyra som avancerade användare när det 

gäller  deras  datorvana.  De  egenskaper  som  kunderna  förknippar  med  Handelsbanken  är  trevlig, 

serviceinriktad,  stor,  trygg och kvalitet, men även  trist,  gammalmodig och opersonlig. Servicen på 
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kontoren  uppfattas  som  bra  och  sju  av  deltagarna  har  god  relation  till  banken  med  personlig 

bankman.  Internettjänsten används av elva av  tretton och uppfattas bland annat som: enkel,  trist, 

bra,  krånglig  vänstermeny,  sämst  av  samtliga  storbanker,  godtycklig  och  säker.  Vid  förslag  på 

förbättringar  nämndes  att man bör  se  total  ekonomisk  översikt  på  ett  klick, mer  användarvänlig, 

möjlighet  att  komma  åt  företagskonton  och  privatkonton  samtidigt,  framtidssimulering,  enkel 

åtkomst  till  vanligaste  utförda  ärenden.  Sju  stycken  visste  inte  huruvida  det  är  lätt  att  hitta 

information på webbplatsen,  eftersom de  föredrar  att  ringa  kontoret  framför  att  leta  på  internet. 

Övriga fyra tyckte att det var ganska lätt. Medelbetyget för hur de anser att kontakten mellan dem 

och  banken  fungerar  är  fem  av  sju  motsvarande  lite  bra.  Fyra  skaffade  Handelsbanken  av 

anledningen att deras löner en gång i tiden betalades ut till konton i Handelsbanken, tre på grund av 

arbetsrelation med företaget, en skaffade bolån  i Stadshypotek  innan det blev Handelsbanken,  två 

minns inte anledningen och två på grund av att det låg bra till. Bara två stycken har anledningar där 

de själva valt Handelsbanken på grund av att de tycker att den är bättre än konkurrenterna. 

9.5 Bankserviceenkät 

Studien utfördes som internetenkät på GoogleDocs ( 7http://docs.google.com) och låg ute i en månad 

och fick under den tiden 60 besvarade enkäter. Fördelningen var precis jämn mellan könen med 30 

kvinnor  och  30 män.  Enligt  försökspersonernas  egen  skattning  av  sig  själva  räknades  12  stycken 

som ungdomar, 37 stycken vuxna, 9 stycken i medelåldern och 2 stycken pensionärer.   15% av de 

tillfrågade var kunder i Handelsbanken, 35% var kunder hos Swedbank och ca 27% var kunder i fler 

än  en  bank  samtidigt.  Resterande  försökspersoner  var  kunder  i  SEB  (7%), Nordea  (7%), Östgöta 

enskilda bank (1%) och annan (8%). I frågan vilka tre egenskaper man värderar högst hos en bank 

valde  76%  Bra  internettjänst,  efter  det  kom  Bra  ränta  med  (45%),  Låga  avgifter  (43%),  Bra 

personlig  kontakt  (42%),  Bra  service  (33%),  Stor  tillgänglighet  (30%),  Professionell  rådgivning 

(20%), Bra erbjudanden och Annat fick 2% var. 

På  ett  bankkontor  värderades  högst  Kunnig  personal  (88%),  Kort  väntetid  (77%)  och  Trevlig 

personal (68%). Trevlig lokal (12%), Bli igenkänd (8%), Atmosfär(8%) och Mycket personal (2%) är 

av betydligt mindre vikt. På en internetbank är det viktigaste Lätthet att utföra ärenden (95%) och 

Säkerhet  (82%).  Först  mycket  senare  hamnade  Lätthet  att  hitta  information  (43%), 

kommunikationsmöjlighet med banken (18%), Personlig anpassning (17%), många funktioner (13%) 

och annat (3%). 5% av de tilltalade använder inte internetbank. 

Övriga önskemål och åsikter om vad som är viktigt på bank och internetbank är bland annat mobil 

åtkomst  av  internettjänst  från  mobila  enheter,  inte  ändra  villkor  på  konton  under  tiden  och 

lättnavigerad historik. 
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På frågan vilken definition man tycker bäst överensstämmer med sin egen syn på vad bankservice 

är svarade 33% definitionen ”Bankservice är när personal lägger ner tid på att besvara dina frågor”. 

20%  tyckte  att  definitionen  var  ”När man  känner  sig  tillfreds  på  väg  från  kontoret”,  ”personlig 

anpassning  och  personliga  erbjudanden”  (13%),  ”Bra  spar  och  lånevillkor”  (15%)  och  ”rådgivning 

från professionell personal” (15%). 

För en banks totala intryck så betygsattes internettjänsten som den viktigaste faktorn, på andra plats 

kommer  tillgänglighet  och  nåbarhet,  på  tredje  plats  kommer  personlig  service  och  fjärde  plats 

ekonomiskt bra erbjudanden. 

 
1 Inte alls 

viktigt 
2 Mindre 

viktigt 
3 Varken 

eller 
4 Ganska 

viktigt 
5 Väldigt 

viktigt Blank Medelbetyg
För en banks totala intryck, hur 

viktigt uppfattar du att det är med 
personlig service? 1 2 5 30 22 0 4,17 

För en banks totala intryck, hur 
viktigt tycker du att det är med 
ekonomiskt bra erbjudanden? 1 2 13 18 25 1 4,08 

För en banks totala intryck, hur 
viktigt tycker du att det är med 

bra internettjänst? 0 1 2 17 38 2 4,59 
För en banks totala intryck, hur 
viktigt tycker du att det är med 
tillgänglighet och nåbarhet? 0 0 2 28 29 1 4,46 

Tabell 1, Viktigaste egenskaper för en bank 

Slutligen ombad de utvärdera hur de upplever service, tillgänglighet och nåbarhet, kommunikation 

och  internettjänst  hos  sin  befintliga  bank.  Handelsbanken  fick  bra  betyg  på  tillgänglighet  och 

nåbarhet  (5,88 / 7) där bara Annan hade bättre betyg och medelbetyget  för alla  låg på 5,59 / 7.  I 

service  har  Handelsbanken  (5,44  /  7)  sämre  betyg  än  de  flesta  andra  (medel  5,71  /  7)  förutom 

Annan (5,38 / 7). Handelbanken (4,78 / 7) har tillsammans med Nordea (4,75 / 7) betydligt sämre 

betyg  på  kundens  kommunikation  med  banken  än  resten  (medel  5,33  /  7).  Slutligen  har 

Handelsbanken med stor marginal absolut sämst betyg med 4,5 / 7 på internettjänst på ett medel på 

5,63 / 7. Näst sämst betyg har Nordea med 5,25 / 7 som är betydligt högre. Östgöta enskilda bank 

hade enbart en besvarad enkät och räknades därför bort i resultatet för dessa frågor. 

1 Väldigt missnöjd 2 Missnöjd 3 Lite missnöjd 4 Ok 5 Lite nöjd 6 Nöjd 7 Väldigt nöjd 
       
Medelbetyg av 7 Service Tillgänglighet Kommunikation Internettjänst Antal
Handelsbanken 5,44 5,88 4,78 4,50 9
SEB 5,75 5,25 5,75 6,00 4
Nordea 5,50 5,00 4,75 5,25 4
Swedbank 6,00 5,81 5,33 6,05 21
Östgöta enskilda bank 6,00 6,00 7,00 7,00 1
Annan 6,20 6,00 6,20 6,25 5
Okänd 5,38 5,63 5,19 5,73 16
Totalt medelbetyg 5,71 5,59 5,33 5,63
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// 16st har fler än en bank samtidigt 
// Servicen på Handelsbanken har sämre betyg än de flesta 
// På tillgänglighet ligger Handelsbanken bra till 
// Handelsbanken tillsammans med Nordea upplevs ha sämst kommunikation med kunderna 
// Handelsbankens internettjänst är utan tvekan den minst omtyckta 

Tabell 2, Olika svenska bankernas betyg av sina egna kunder 

Vid frågan om de har någonting övrigt att tillägga svarande de deltagande bland annat: 

Känns idag väldigt opersonligt då man ställer en fråga på internetbanken.  
lite missnöjd med den service som finns via internetbanken när fel uppstår där, föredrar som sagt att få hjälp där 
direkt än att tvingas ringa upp något bankkontor 
Det är skönt att man kan göra många saker via internet, och att jag känner att det är ganska säkert. Dock finns det 
en del saker man bara kan göra på plats, och då är det lite jobbigt med bankernas öppettider.  
Vidare tycker jag att det är lite besvärligt att det ska behöva ta 3 bankdagar för en räkning att betalas via internet, 
men jag vet ju inte varför det är så. Det kanske är nödvändigt. 
Bankservice för mig är ett "måste" dvs det är något som jag måste ha för att klara av vardagens bestyr, jag njuter 
inte av banken, jag går inte dit i onödan utan den ska bara finnas och fungera när jag behöver det. Funkar allt så 
tänker jag inte på banken eller deras service, det är när det "självklara" inte fungerar som jag blir irriterad. En 
internettjänst ska vara lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, effektiv att använda och begriplig dvs man ska förstå vad 
man gör och förstått vad man gjort. 
Svenskarna kommer att i högre grad byta bank framöver vid missnöje. Därför är det viktigt att bankerna har 
en korrekt och juste service till sina kunder. 
När personal rekommenderar diverse fonder mm. skiner det ibland igenom att man i första hand tänker på sin banks 
välfärd och inte på kundens. 
Svarar på vad god bankservice är här istället då inget alternativ passar mig. God bankservice för mig är att det 
ska kunna ske på mina villkor och när jag vill. Jag vill t.ex. aldrig behöva uppsöka ett bankkontor utan vill 
genomföra mina bankärenden på distans. 
Möjlighet att "tagga" bankärenden för bättre överblick. Möjlighet att se ett tidsschema med fakturor, framtida 
insättningar etc. istället för bara en lista. 
 

Tabell 3, Övriga synpunkter från bankkunder 

9.6 Heuristisk utvärdering 

Handelsbankens  befintliga  sida  utvärderades  utifrån  Jakob  Nielsens  tio  användbarhets  principer 

(2001).  De  täcker  in  stora  delar  av  användbarhetsbehoven  på  ett  gränssnitt  och  genom  att 

utvärdera  sidan med dessa  punkter  skapas  en  någorlunda  komplett  bild  över  vilka  problem  som 

idag finns på handelsbanken.se. 

1. Visa  systemets  status  – Håll hela  tiden användaren uppdaterad av vad  som händer 

genom passande feedback inom rimlig tid. 

Handelsbankens hemsida följer principen att webbsidan laddas om för varje ändring. Sidorna hålls 

dock så korta och enkla att det inte blir några längre laddningstider. Webbsidan är dock dålig på att 

visa  var  i  navigationen  användaren  befinner  sig.  Huvudmenyn  markerar  den  senaste  valda 

menyvalet,  men  från  länkar  i  satsytan  kan  man  hoppa  till  olika  delar  i  strukturen  utan  att 

huvudmenyn visar var man nu befinner sig.  
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I och med det nya utseendet på internettjänsten luras användaren att internettjänsten är en del av 

samma  struktur  som  de  publika  sidorna,  fast  internettjänsten  egentligen  inte  ens  finns  med  i 

menyvalen. Det nya gränssnittet gör det även svårare att skilja på när man är inloggad och inte. 

2. Koppling  mellan  systemet  och  världen  –  Använd  användarens  språk  och  termer 

istället för tekniska systemtermer. 

Texterna  på  informationssidorna  är  lättbegripliga  och  välanpassade  till  användare  som  inte  är 

insatta  i  bankvärlden.  Webbplatsens  struktur  är  inte  lika  tydlig.  Skillnaden  mellan  kontoret  och 

banken som är självklart för bankpersonal är inte lika självklart för kunder. Ofta säger man att man 

ska  gå  till  banken  när  man  ska  gå  till  bankkontoret  och  förväntar  sig  kanske  att  finna 

kontaktinformation och öppettider under fliken ”Om Banken” istället för kvartalsrapporter. 

Ovanför  logotypen  finns  det  en  länk  med  namn  ”Bankens  startsida”  som  leder  till  en  annan 

startskärm  än  den  startsida man  når  genom  att  klicka  på  logotypen.  Det  är  onödigt  krångligt  att 

bankens startsida inte fungerar som startsida såvida man inte besöker webbsidan för första gången.  

Kopplingen mellan  det  verkliga  kontoret  och webbsidan  är  obefintlig.  Under  fliken  kontor  finner 

man kontaktinformation  till kontoret och några erbjudanden som är utvalda av kontoret, men  för 

övrigt är fliken ”Kontoret” identisk med fliken ”Privat”, vilken även implicerar att kontoret enbart är 

till  för  privatkunder.  I  dagsläget  är  det  ingen  poäng  att  vara  på  hemsidan  för  ett  visst  kontor  till 

annat än att hitta kontaktinformation. 

När  man  loggar  in  på  internettjänsten  får  man  välja  mellan  Handelsbankens  e‐legitimation 

(certifikat) och Användarnamn (engångskoder). För att logga in med certifikat måste du också ange 

användarnamn och genom att logga in med engångskoder har du också legitimerat dig elektroniskt. 

Detta  är  ett  steg  som  är  otydligt  och  onödigt.  Systemet  borde  kunna  kontrollera  om  det  finns 

certifikat. Finns det inte måste kunden använda engångskoder och man kan på det sättet korta ner 

processen,  istället  för  att  det  som  idag  tar  fyra  klick  för  att  över  huvud  taget  komma  in  på 

internettjänsten. 

3. Användarkontroll och frihet – Möjliggör för användaren att hitta ut ur oväntade sidor 

genom nödutgångar. 

Användarkontrollen är väldigt begränsad. Det är på egen risk man väljer att  följa  länkar på sidan. 

Om man som ett exempel från internettjänsten klickar på ”Kort” och följer länken ”Läs mer om att 

öppna  eller  stänga  kort  för  internetköp”  så  kommer  man  till  en  sida  som  inte  ens  finns  med  i 

navigationen. Följer man därifrån länken ”Tips och råd handla på  internet” så laddas sidan om och 

det ser helt plötsligt ut som om man inte är  inloggad (fast att man är det). Ännu konstigare är att 

man kommer till en sida som enbart har två alternativ i vänstermenyn och det finns ingen naturlig 

väg vidare. Sådana hopp  finns  lite varstans  i strukturen och  ibland öppnas nytt  fönster,  ibland ett 
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popupfönster och ibland laddas samma sida om. Olika alternativ är blandade i samma meny. Dock så 

finns det  längst ner på vissa sidor en  länk som heter  tillbaka  som skickar  tillbaka användaren ett 

steg  i  historiken  och  därmed möjliggör  nödutgång. Det  finns  inga möjligheter  för  användaren  att 

ändra språk eller fontstorlek genom webbsidan. 

4. Konsekvens och standarder – Undvik att användaren behöver undra varför olika ord, 

händelser och platser innebär samma sak. 

Konsekvens är inte vad som är prioriterat på handelsbanken.se. Förutom att flikarna kontoret och 

privat  egentligen  är  samma  sida,  att  bankens  startsida  innebär  någonting  annat  än den  sida man 

startar  på  och  att  olika menyalternativ  öppnas  på  olika  sätt,  så  finns  det  fler  problem.  Under  till 

exempel fliken ”Om banken” finns det i menyn både alternativet ”Press” och ”Pressmeddelanden”, den 

enda skillnaden mellan dem är att under Press får man först se vem som är ansvaring och sedan gå 

vidare till samma sida. Brödsmulespår (breadcrumtrails), det vill säga en lista över vilken väg man 

vandrat, finns enbart på vissa sidor. Dock så visar brödsmulespåren oftast den kortaste vägen från 

start och inte den väg användaren faktiskt navigerat. Till exempel på internettjänsten där ”Beställa 

Avbeställa  > Beställa  > Notifiering”  ger  det  kortare  spåret  ”Inställningar  > Notifiering” Vilket  kan 

vara väldigt missvisande och kan ta kontrollen från användaren. 

5. Upptäck, förstå, och återhämta från fel – Använd klarspråk för att beskriva problem 

och föreslå lösningar. 

Fel på handelsbanken.se  innebär ofta att man hamnar på en annan sida än den man tänkt sig och 

inte kommer vidare. Fortsätter man från problemet beskrivet ovan i punkt 3 om ”Tips och råd om 

handling på internet” så får man felmeddelande ”Vi kan tyvärr inte lämna svar just nu. Vi beklagar 

avbrottet och ber dig försöka igen senare.” Det förklarar att det är ett fel, men beskriver inte ett sätt 

att återhämta sig, eftersom det inte blir någon skillnad om man väntar. Då fel lätt inträffar på en så 

komplex webbsida med många länkar skulle det behövas bättre sätt att leda användaren tillbaka. 

6. Motverka fel – Om det är möjligt, undvik att fel uppstår över huvud taget. 

Fel uppstår då och då på webbplatsen och användarna får då anpassa sig och testa någonting annat. 

Ett grundproblem som Handelsbanken har är att de publika sidorna och  internettjänsten  inte kan 

kommunicera,  länkningar mellan  dem  blir  därför  komplicerade  och  det  är  lätt  att man  hamnar  i 

krångliga  situationer.  Att  följa  länkar  leder  ofta  till  att  man  antingen  inte  ser  sin  placering  i 

navigationen eller att fel menykategori visas, trots att man navigerat en annan väg. 

7. Hellre känn igen än kom ihåg – Gör alternativ, händelser och objekt synliga. 

Navigationen på Handelsbankens webbplats är komplex med långa och oklara namn. För att hitta en 

viss sida igen efter att man hittat den en gång är inte lätt. Navigationen byter så ofta form och man 

navigerar ibland efter menyn med flikar och vänstermenyn och ibland via länkar på satsytan. Det är 
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väldigt  lätt  att  hamna  någonstans  som  egentligen  tillhör  en  annan  flik  eller  annan  sida.  Capital 

Markets  är  ett  exempel  på  en  sida  på  Handelsbanken  som  ligger  externt.  Den  ser  ut  som 

Handelsbanken, men med andra flikar och mycket mer begränsade navigationsval. Genom att  läsa 

om fonder och valutor på Handelsbanken kommer man förr eller senare till en länk till en sida på 

Capital markets och tappar då helt historiken och kunskapen om hur man kom dit. Att hitta samma 

information två gånger är inte så lätt som det verkar. 

8.  Flexibilitet  och  effektivitet  –  Tillåt  avancerade  användare  att  använda  snabbare 

genvägar som är osynliga för nybörjaren. 

Handelsbanken har en  listmeny i sidhuvudet med snabblänkar som kan vara  jättebra om man vet 

vad man letar efter och om man redan vet vilka snabblänkar som finns att välja på. De ligger bara i 

en  lista  utan  struktur  eller  kontext  och  är  väldigt  svåra  att  använda  om man  inte  är  van.  På  de 

publika sidorna finns längst ner valet ”Våra kontor” som är det enda sättet mig veterligen att välja 

ett  annat  kontors  specifika  sida.  På  internettjänsten  kan  man  med  denna  lista  gå  direkt  till 

exempelvis ”Mina konton”, ”Betala” eller ”Överföra”. 

9. Estetik och minimalistisk design – Undvik onödig eller irrelevant information. 

Webbplatsen  är  minimalistisk  i  den  mån  att  den  är  väldigt  enkel  med  rena  färgval  och  simpel 

struktur. Färgerna är blått och vitt, med mestadels svart text. Bredden på webbsidan är begränsad 

till 800 pixlar av tillgänglighetsskäl och sidorna är korta med begränsad mängd text. Dock finns det 

väldigt många sidor och det blir lätt rörigt med den begränsade navigationen. Att presentera samma 

meny under både fliken Privat och fliken Kontoret räknas nog till irrelevant och onödig information. 

Den  information som presenteras på  internettjänsten presenteras även på de publika sidorna och 

borde gå att länka samman istället för att lagras dubbelt. En fungerande sammankoppling av publik 

information och  internettjänsten skulle göra att  internettjänsten blir enklare och enbart består av 

bankfunktioner. Det är oftast onödigt för användaren att kunna välja alternativ på internettjänsten 

som man inte berörs av som till exempel lån och aktier om man inte har det. Dock måste man kunna 

informeras och ansöka om tjänsterna. 

10. Hjälp  och  dokumentation  – Möjliggör  för  enkel  sökning  efter hjälp  i  konkreta  steg 

som är lätta att följa. 

Handelsbankens  hjälpavsnitt  länkas  i  sidhuvudet.  Det  öppnas  upp  i  ett  mindre  fönster  och  har 

samma utseende som övriga handelsbanken.se med skillnad att fliknamnen är olika hjälpområden. 

Hjälpen innehåller telefonnummer till banken (inte kontoret) dit man kan ringa för att få hjälp med 

bankärenden,  webbplatsen  eller  internettjänsten.  Under  fliken  Bankärenden  visas  vänstermenyn 

ungefär likadant som under internetbanken och under de olika sidorna beskrivs hur man ska gå till 

väga  för  att  utföra  ärende  på  den  sidan.  Under  till  exempel  ”Betala  och  Överföra  >  Betala  inom 
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Sverige > Ny” (trots att på internettjänsten heter sidan ”Ny betalning” inte ”Ny”), står det vad varje 

formulär  betyder  och  vilken  information  man  ska  skriva  in  steg  för  steg.  Det  är  väldigt  bra  att 

hjälpen  finns,  men  flera  av  sidorna  innehåller  så  mycket  text  och  alternativ  att  det  troligtvis  är 

lättare att ringa kontoret än att använda hjälpen. 

10 Analys 

10.1 Handelsbanken idag 

Handelbanken har ett bra rykte om att vara en  lite  lyxig personlig bank som prioriterar personlig 

service och trivsel för sina kunder. Historiskt har de ett bra rykte som en stabil storbank som har en 

bra  ekonomi  och många  kontor. Denna  stämpel  om den  stabila  serviceinriktade banken har  tagit 

lång tid att bygga upp. Varje gång en kund besöker ett bankkontor påverkas kundens bild av banken 

och  förhoppningsvis  leder  det  till  ett  starkare märkesvärde.  Sedan  Handelsbanken  lanserade  sin 

webbplats  och  även  erbjöd  kunder  att  utföra  sina  bankärenden  hemifrån  har  Handelsbanken 

riskerat att förstöra sitt märkesvärde. När en kund som tidigare varit en nöjd kund och som har fått 

personlig  service  på  kontoren  med  trevligt  och  professionellt  bemötande  väljer  att  utföra  sina 

ärenden på  internet så  tappar han den positiva känslan av Handelsbanken mer och mer eftersom 

han  istället  för med  trevlig personal  enbart  interagerar via  en halvtrist webbsida. När webbsidan 

inte  erbjuder  någonting  speciellt  jämfört  med  alla  andra  banker  så  minskar  Handelsbankens 

märkesvärde.  Kunder  som  tidigare  besökte  sitt  bankkontor  varje  månad,  besöker  nu  istället 

kontoret någon gång per år för att utföra något litet ärende som inte går att utföra på internet. 

Handelsbanken  måste  inse  vikten  av  en  webbplats  som  konkurrensmedel  och  satsa  på  sin 

internettjänst  för  att  inte  förlora  sina  internetkunder  till  banker  som  erbjuder  en mer  tilltalande 

internettjänst. 

10.2 Teorianalys 

På  bankkontoren  har  man  insett  hur  viktigt  det  är  med  en  god  servicemiljö  och  varje  kontors 

servicescape  har  utvecklats  under  lång  tid  för  att  deras  kunder  ska  trivas  och  känna  sig  väl 

mottagna.  När  internettjänsten  utvecklades  förbisågs  kundernas  trivsel  framför  funktion.  Precis 

som  det  idag  är  självklart  att  en  banklokal  ska  vara  tilltalande  och  öppen  borde  det  vara  lika 

självklart  att  trivseln  på  en  webbtjänst  är  minst  lika  viktig.  Ett  cyberscape  måste  vara  lätt  att 

navigera, lätt att förstå och vara tilltalande att befinna sig i. Annars är risken att användaren klickar 

sig vidare till någon annan plats som är mer trivsam.  

Även  om  förutsättningarna  för  ett  servicescape  och  ett  cyberscape  är  olika  kan  Bitners  (1992) 

kategorier  lika  bra  nyttjas  för  webbsidor.  Miljöfaktorer  måste  uppfyllas  för  att  skapa  tilltalande 
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layout med  färg  och  form.  Funktion  och  platsvariabler  syftar  till  hur  lätt  det  är  att  navigera  och 

överblicka webbplatsens struktur. Signaler, symboler och artefakter är  innehåll,  ikoner och bilder. 

De  berör  hur  texterna  är  skrivna  och  hur  sidan  är  uppbyggd.  Tillsammans  bildar  faktorerna  ett 

cyberscape. 

Handelsbanken uppfyller redan idag många av faktorerna för e‐service. De erbjuder personifierade 

tjänster och de har långvariga relationer med sina kunder. Det paradigmskifte som Handelsbanken 

främst måste genomföra är att erbjuda dessa faktorer på internet. I Cris Voss (2000) pyramid över 

service  på  internet  uppfyller  Handelsbankens webbplats  idag  dock  enbart  den  lägsta  nivån,  ”Det 

som förväntas”, eftersom de har funktionerna som krävs men inte erbjuder något utmärkande. För 

att bli en riktig e‐service och stå sig i konkurrensen måste Handelsbanken åtminstone ta sig upp till 

nästa nivå och erbjuda: ”Det som urskiljer”. 

Det  som utgör Handelsbankens märkesvärde  är  främst  att  de  arbetar  utifrån  kyrktornsprincipen. 

Varje kund tillhör ett visst lokalkontor och kontoren är utplacerade att finnas tillgängliga och nära 

till kunderna. Personalen på kontoren är trevlig och professionell och sätter kundens trivsel i fokus. 

De detaljer av märkesvärdet som internettjänsten erbjuder är idag enbart färgvalet och pedagogiska 

texter på webbplatsen. 

10.3 Resultatanalys 

10.3.1 Heuristisk utvärdering 

Utvärderingen visade på många användbarhetsproblem på Handelsbankens webbplats,  framförallt 

med  navigationen.  Så  länge  som  en  webbplats  inte  lever  upp  till  grundläggande 

användbarhetsprinciper  riskerar man onödig  irritation  och missnöje  som påverkar  hela  företaget 

negativt  genom minskat  märkesvärde.  Det  är  därför  nödvändigt  att  kontinuerligt  undersöka  och 

testa sin webbplats för att hålla koll på användarnas åsikter. Handelsbanken.se kanske tidigare hade 

tydligare  struktur  och  överblickbar  navigation,  men  det  är  så  mycket  information  som  ska 

presenteras att hierarkin lätt suddats ut och sidorna blir så vildvuxna av länkar och menyalternativ 

att strukturen inte längre syns tydligt. 

10.3.2 Bankserviceenkät 

När bankkunder får utvärdera sin egen bank står sig Handelsbanken dåligt i konkurrensen mot de 

andra storbankerna. Jämfört med det totala medelvärdet är det enbart på utvärderingen av bankens 

tillgänglighet  som  Handelsbanken  ligger  över.  Vid  utvärderingen  av  service,  kommunikation  och 

internettjänst  låg  Handelsbanken  under medelvärdet med  stor marginal  för  internettjänsten.  Vid 

frågan  om  vilka  egenskaper  man  värderar  högts  hos  en  bank  var  det  med  god  marginal  som 
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internettjänst  värderades  högst.  Lika  så  värderades  internettjänsten  som  viktigast  för  en  banks 

totala intryck. Dessa resultat visar hur viktig en bra internettjänst är och Handelsbankens behov att 

utveckla  den  så  den  åtminstone  lever  upp  till  konkurrenternas  nivå.  Näst  viktigast  uppfattades 

tillgänglighet  och  nåbarhet  vilket  var  den  kategori  som  Handelsbanken  även  fick  bra  betyg  på. 

Tillgänglighet  och  nåbarhet  kan  innebära  många  kontor  och  långa  öppettider,  men  kan  även 

innebära tillgänglighet via internet vilket då också tyder på vikten av internettjänst.  

De viktigaste faktorerna att leva upp till på en internettjänst är enligt studien utan tvekan lätthet att 

använda  och  säkerhet.  Vilket  tyder  på  att  en  användbar  internettjänst  har  högre  prioritet  än  till 

exempel lätthet att hitta bankinformation.  

Den främsta skillnaden mellan internettjänsten och kontoren är personlig service, vilket är det som 

samtidigt uppfattas som den viktigaste faktorn på bankkontoret: kunnig, trevlig personal och korta 

väntetider.  Definitionen  av  bankservice  som  bäst  stämde  överens  med  deltagarnas  syn  är  ”När 

personal  lägger  ner  tid  på  att  besvara dina  frågor”.  Eftersom service  är  viktigast  på kontoret  och 

service innebär personal som lägger tid att besvara kundens frågor, så kan det tyckas underligt att 

dessa  faktorer  saknas på  internettjänsten, då den används av många kunder  som ett  substitut  till 

bankkontoret. 

Anledningen  till  att  internettjänst  uppfattades  så  viktig  i  denna  studie  kan  ha  att  göra  med  att 

enkäten  utfördes  med  internet  som  medium  och  därför  till  stor  del  besvarades  av 

internetanvändare. Skulle enkäten ha utförts i samband med kontorslokaler skulle resultaten kunna 

se  annorlunda ut. Men eftersom det  är  just  internetanvändarna  som banken  riskerar  att  förlora  i 

konkurrensen med internetbankerna, är dessa den mest tilltalande målgruppen för studien. 

10.4 funktionsanalys med QOC 

För att kunna föreslå en förändring är det viktigt att fundera över vilka funktioner en bank måste ha 

på sin webbplats. Funktionerna kan delas upp i olika kategorier beroende om de är nödvändiga eller 

önskvärda och sedan värderas efter dess alternativs kriterier (Löwgren, Stolterman 2004 s.120).  I 

den aktuella  studien kan  funktioner  även kategoriseras utifrån Cris Voss  (2000)  servicepyramid  i 

det som förväntas (måste), det som urskiljer (önskvärt) och det som upphetsar (extra). Nödvändiga 

funktioner utgör basen  för  en  internettjänst och  förväntas  av  användarna  finnas och  fungera bra. 

Önskvärda  funktioner  är  de  som  urskiljer  internettjänsten  från  andra  bankers  webbsidor  och 

erbjuder smarta funktioner som användarna vill ha. De extra  funktionerna är oväntade funktioner 

som kan  förgylla användningen av webbplatsen. Dessa är  inte nödvändiga  för att utföra uppgifter 

och bankärenden, men skapar en mer behaglig webbupplevelse. Med utgångspunkt ur metoden QOC 
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för  funktionsanalys  gjordes  en  lista  över  olika  designbeslut  där  nackdelar  och  fördelar med olika 

lösningar ställdes mot varandra. 

Lättnavigerad struktur uppnås genom?  

(Förväntas av användarna och ett måste för designen) 

• Vänstermeny    ‐ Risk för lång lista och trång satsyta (problemet idag) 

+ Beskrivande menykategorier  

• Toppmeny    ‐ Begränsat utrymme 

+ Rymlig satsyta 

• Satsytenavigation     ‐ Svåröverskådliga alternativ 

+ Alternativ efter kontext, rymlig satsyta 

Strukturen på sidan måste vara lätt att förstå och användaren ska på första försöket lyckas finna den 

information  som  eftersöks.  Idag  används  vänstermeny  som  främsta  navigeringsmetod,  med 

kompletterande  satsytenavigering.  Nackdelen  med  vänsternavigation  är  att  listen  lätt  kan  göras 

längre utan att ta upp märkvärt mer med plats, menynamnen kan även vara långa och kan inkludera 

olika  kategorier  i  samma  menyval.  Satsytenavigation  kan  vara  ett  bra  alternativ  till 

huvudnavigationen, men sidorna måste gå att nå via huvudnavigationen. Det är generellt en fara att 

blanda navigationssätt  eftersom det  blir  svårare  att  se  en klar  väg  till  sitt mål. Det  går  att  enbart 

använda  satsytenavigation, men det blir betydligt  svårare  för  användaren  att hålla  kontrollen om 

strukturen bygger på en djup hierarki. Toppmeny begränsar antalet alternativ till de som får plats i 

rad över sidans bredd. Den begränsar därmed även alternativens namn. Det kan vara en nackdel, 

men i Handelsbankens fall skulle det kunna vara en fördel att tvingas kategorisera alla sidor under 

kortare  och  enklare  kategorier,  vilket  leder  till  färre  och  klarare  val  i  menyn.  Fördelen  med 

toppmeny är  att  satsytan kan utnyttja hela webbsidans bredd  för  sitt  innehåll  och därmed  få  fler 

möjligheter att presentera innehållet på. 

Känsla av lokalkontor uppnås med hjälp av?  

(Överflödig men upphetsande webbupplevelse och ett måste för att uppfylla studiens syfte ) 

• Virtuellt kontor    ‐ Kan uppfattas larvigt, långsam process, stora bilder 

+ Kan spegla verkligt kontor, underhållande interaktion 

• Personlig kontakt    ‐ Oväntat på webbplats, svårt att förstå konceptet 

+  Fråga  i  samma  medium  gynnar  flow,  upplevs  som 

bankservice 

Om Handelsbankens internettjänst ska uppfattas som decentraliserad och påminna om det faktiska 

lokalkontoret  finns  det  främst  två  sätt  att  göra  detta.  Ett  alternativ  innebär  att  man  simulerar 

känslan  på  kontoret  med  färger,  bilder  och  illustrationer  för  att  påminna  användaren  om 

kontorsmiljön.  Det  andra  alternativet  är  att  erbjuda  samma  funktionalitet  på  hemsidan  som  på 
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kontoret. Kunder kan besöka kontoret för att få personlig service och råd från kunnig personal. Om 

kunden  kan  få  samma  service  och  personliga  kontakt  via  webbsidan  som  på  kontoret  skapas 

känslan  av  tillhörighet  till  kontoret.  Det  är  en  oväntad  teknik  för  en  webbsida  eftersom  teknik 

likställs med automatisering, men tekniken är fullt möjlig och i en banksituation kan det vara väldigt 

passande. 

Kundcentrering uppnås genom?  

(Urskiljer webbplatsen från mängden och är en önskvärd funktion) 

• Anpassningsbar internettjänst  ‐ Krångligt för många, svårt att förstå möjligheter 

+  Uppskattat  för  rätt  målgrupp,  välja  till  och  välja  bort 

önskade och oönskade funktioner, gynnar flow.  

• Personliga erbjudanden  ‐ Kan upplevas som kränkning, känna sig uppsökt 

+ Lätt att hålla koll på relevanta tjänster, personen känner 

sig utvald 

• Personlig kontakt    ‐ Oväntat på webbplats, svårt att förstå konceptet 

+  Frågor  i  samma  medium  gynnar  flow,  upplevs  som 

bankservice 

Genom  fokusera  på  den  individuella  kundens  behov  och  måna  om  kundernas  trivsel  ökar 

möjligheten att banken får trogna kunder. På en webbplats kan kundcentrering uppnås på olika sätt. 

Om  personlig  kommunikation  möjliggörs  på  webbsidan  kan  personal  anpassa  sitt  beteende  till 

kunden och forma sig efter kundens behov, dock enbart under tiden som kommunikation äger rum. 

Banken  kan  istället  för  fasta  tjänster  anpassa  sitt  utbud  och  sina  tjänster  efter  den  individuella 

kundens behov och använda kunskapen om kunden för att erbjuda vad som behövs, när det behövs. 

Det tredje sättet är att kunden själv ges möjligheten att ta kontroll. Om kunden själv kan forma sina 

banktjänster och funktioner efter sina egna behov kan kunden skapa sin egen kundcentrerade sida. 

Att på så sätt öka kundens frihet och kontroll ökar kundcentreringen eftersom kundens behov sätts 

i fokus. 

Tilltalande internettjänst behöver?  

(Upphetsande webbupplevelse som inte är nödvändig men önskvärd) 

• Ständig ekonomisk översikt  + Kontinuerlig kontroll över sin totala ekonomi 

‐ Tar plats 

• Lättnavigerad struktur  + Överblick över alternativ inger kontroll 

• Möjlighet till personlig service  ‐  Svårt att använda och lita på för vissa 

+ Utnyttja bankens kompetens utan att besöka kontoret 

• Anpassningsbara tjänster som  ‐  Svårt att förstå, plottrigt 

till exempel fondövervakning,   + Möjlighet att välja sin önskade profil  inger kontroll och 

budgetering eller RSS.  gynnar flow 
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Det  finns  massor  med  sätt  att  ge  en  internettjänst  det  lilla  extra  som  gör  den  tilltalande  och 

attraktiv.  Det  kan  vara  enkla  saker  som  att  erbjuda  en  sida  som  är  användbar  och  som  följer 

användbarhetsriktlinjer  för  navigation  och  struktur.  Funktionen  som  möjliggör  kontakt  med 

bankkontoret och möjlighet till kortare rådgivning och personlig service via internet är en oväntad 

funktion som kan göra webbupplevelsen mer tilltalande. För att kunden ska uppleva större kontroll 

skulle  även  ekonomisk  översikt  kunna  visas  hela  tiden,  så  att  kunden  kan  läsa  information  om 

banktjänster  och  samtidigt  se  över  sina  saldon.  Ett  annat  sätt  är  att  ge  kunden  möjligheten  till 

personlig  anpassning,  kanske  inte  enbart  av  utseende  och  beteende  av  befintliga  funktioner  utan 

även av helt olika funktioner som nyhetsprenumerationer, fondövervakning, valutaberäkning eller 

vad kunden kan ha för behov. Om kunden känner att han har kontroll på webbplatsen, är det mycket 

troligt att han trivs. 

10.5 Målgrupp och behovsanalys 

En  banktjänst  ska  vara  till  för  alla.  Det  är  därför  viktigt  att  ingen  målgrupp  stängs  ute  från  att 

använda internettjänsten. Genom att i största möjliga mån följa principer för användbarhet har man 

tillmötesgått  de  flesta  internetanvändares  krav  och  förväntningar.  En  viktig målgrupp  är  dock de 

som känner  sig  osäkra på  internet  och  är  oroliga  att  göra någonting  fel  eller  att  systemet  inte  är 

säkert. Genom att erbjuda  funktionen att hela  tiden övervaka sin ekonomiska översikt,  inger man 

trygghet  och  användaren  ser  direkt  att  allt  har  gått  rätt  till  efter  en  betalning.  Att  inkludera 

personlig kontakt och personlig service kan vara väldigt bra för osäkra användare för att de då kan 

få  direkthjälp  och  assistans  från  personal  (som man  kanske  känner)  på  kontoret.  Här  kan  finnas 

möjlighet för personal att styra användarens gränssnitt eller belysa hur man ska utföra ett ärende. 

Även  kunder  som  ringer  till  support  eller  kontoret  kan  samtidigt  få  assistans  i  internettjänsten 

medan de pratar i telefon och på så sätt följa hur man gör och vad som händer. 

Den  främsta målgruppen  för en ny  tilltalande design är dock datorvana  internetanvändare. Enligt 

Jakob Nielsens  lag om webbanvändningserfarenhet så spenderar  internetanvändare den mesta av 

sin tid på andras webbsidor (Nielsen 2000). Därför är det viktigt att  leva upp till de förväntningar 

och krav som användare får genom att befinna sig på andra webbsidor. För att dessa användare ska 

stanna kvar i banken och förbli trogna kunder, måste Handelsbankens webbplats leva upp till deras 

förväntningar. Personlig anpassning av sin egen inloggade sida erbjuds på många webbplatser där 

användare kan skapa sin egen profil och optimera funktioner för enklare användning vilket gynna 

möjligheter  till  flow. Personliga erbjudanden efter kunskap om kunden  inger en känsla av service 

för  användaren  och  är  också  vanligt  förkommande  på  internet med  bland  annat  Google  AdSense 

( 8https://www.google.com/adsense)  som  erbjuder  reklam  baserad  på  kunskap  om  användarens 

beteenden  och  intressen.  Känslan  av  kontorstillhörighet  är  viktig  för  att  tydliggöra  bankens 
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decentraliserade organisation, men är även viktig för att kunder ska veta om att han eller hon tillhör 

ett visst kontor, vilket det enligt kundintervjuerna är många som inte har någon aning om. 

10.5.1 Användarnas och bankens mentala modeller 

När en användbar webbplats ska utformas är det viktigast att identifiera användarnas konceptuella 

modell. Med  det  innebär  att  om kunderna  har  behov  att  utföra  bankärenden  så  är  det  viktigt  att 

fokusera  på  hur  användaren  tror  att  dessa  bankärenden  ska  utföras.  I  användarstudier  bör man 

efterfråga inte bara vad användaren vill kunna göra, utan på vilket sätt de vill göra det (Preece et. al 

2002). Man kan tala om tre olika modeller: Designmodellen som motsvarar den vision designern har 

på systemet, systembilden vilket är hur det verkliga systemet fungerar och användarmodellen som 

är  en modell  över  hur  ett  system  fungerar  enligt  användaren.  (Preece  et.  al  2002)  I  den  aktuella 

studien är ett delmål att skapa en användbar webbtjänst utifrån användarnas konceptuella modell, 

men  samtidigt  är  det  andra  delmålet  att  utveckla  företagets  designmodell.  Handelsbankens 

decentraliserade  organisation  bör  speglas  och  skapa  en  tillhörighetskänsla  hos  kunderna.  Det 

innebär att man vill ändra på användarens mentala modell för att den ska motsvara designmodellen 

och systemmodellen. 

10.6 Antaganden 

Handelsbankens  webbplats  lyckas  idag  inte  med  att  förmedla  bankens  märkesvärde.  Av  alla 

tillfrågade  bankkunder  var  Handelsbankens  kunder  minst  nöjda  med  sin  banks  internettjänst. 

Samtidigt ansågs internettjänsten vara den viktigaste faktorn för en banks totala intryck. Det verkar 

uppenbart  att  Handelsbankens  webbplats  behöver  en  förändring.  För  att  klara  av  uppgiften  att 

förmedla bankens märkesvärde och förmedla känslan av kontorstillhörighet kan man utgå från fyra 

antaganden  baserade  på  den  teori  och  det  resultat  som  presenteras  i  denna  uppsats.  Med  dessa 

antaganden som grund utvecklades en ny konceptuell modell över bankservice på webben. 

En  användbar webbplats utgör  grunden  för  alla  serviceinriktade  företag  och bidrar med att  hålla 

användare nöjda samt resulterar i positiv utvärdering av företagets märkesvärde. 

Antagande  1:  En  lättnavigerad  och  tilltalande  struktur  leder  till  att  användare  blir 

bekväma på webbplatsen och ökar chansen att de återvänder. 

Internet har de senaste tio åren genomgått stora förändringar och webbsidors syften har förändrats. 

Det är inte längre företagen som står i centrum och kunderna som söker upp information. I och med 

nyare webbtekniker  erbjuder  företag  kunder  att  själva  anpassa  sidor  efter  sina  önskemål  och  bli 

presenterad den information som är relevant för  just dem. De företag som inte följer med i denna 

utveckling  riskerar  att  förlora  kunder.  Genom  att  erbjuda  möjligheten  för  kunderna  att  bli 



 

  – 36 –

presenterade  relevant  information direkt  istället  för  att  behöva  leta  i  krångliga menyer,  så  sätter 

man kunden i fokus. Förutom relevant information kan kunden erbjudas att själv anpassa utseende 

och funktion. 

Antagande 2: Genom att anpassa webbplatsen efter  individuella kunden, med utseende, 

funktioner och erbjudanden ökar kundens känsla av kontroll och möjligheten att skapa 

en långtidsrelation. 

Ovanstående  antaganden  bidrar  till  att  erbjuda  en  tillräcklig  webbplats  som  kan  mäta  sig  med 

många andra. En uppgradering till att leva upp till antagande 1 och 2 är ett steg i rätt riktning, men 

är förväntad av kunderna och andra banker kommer snart att erbjuda samma sak. 

För  att  få  nöjda  internetkunder  och  stärka märkesvärdet måste  någonting  extra  erbjudas.    Enligt 

resultaten för bankserviceenkäten kan bankservice definieras som ”När personal  lägger ner tid på 

att besvara dina frågor”. Detta är någonting som inte någon internettjänst  idag erbjuder. Eftersom 

internet  är  ett  tekniskt  system  förväntas  automatiserade  lösningar  snarare  än  faktisk 

kommunikation med  personal  som  professionellt  och  trevligt  kan  besvara  kundens  frågor.  Att  få 

svar genom kommunikation med personal kan ta längre tid än automatisk sökning i databasen, men 

det  är  ett  svar  som  personal  har  tagit  sig  tid  att  besvara  vilket  innebär  en  starkare  känsla  av 

bankservice. Handelsbankens decentraliserade organisation är utmärkt för detta ändamål eftersom 

varje kontor ansvarar för att besvara sina egna kunders frågor. Det leder även till större chans till 

personliga relationer mellan bankpersonal och kund likaväl som långvariga relationer mellan bank 

och kund.  

Antagande 3: Möjligheten till kommunikation och personlig service på webbplatsen och 

möjlighet till snabb rådgivning leder till att kunder upplever en betydligt högre grad av 

service. 

Genom att skapa en webbplats, som är lätt att använda finns möjlighet till personlig anpassning och 

dessutom möjlighet  att  enkelt  kontakta  bankpersonal  utan  att  behöva  byta medium.  Då  har man 

skapat en kundcentrerad webbplats som utnyttjar bankkontorens största styrka personlig service 

med bankkunden hela tiden i fokus.   

Antagande 4: Genom att kombinera Antagande 1, Antagande 2 och Antagande 3, kan man 

förmedla  och  skapa  ett  starkare märkesvärde  för Handelsbanken  och minska  risken  i 

konkurrens. 

De  fyra  antagandena  motsvarar  ganska  väl  de  olika  presenterande  teorierna  där  Antagande  1 

innebär  att  webbplatsen  lever  upp  till  kraven  för  cyberscape,  Antagande  2  uppfyller  e‐service 
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paradigmet och Antagande 3  lever upp  till  att bevara Handelsbankens märkesvärde. Tillsammans 

kan  dessa  nivåer  jämföras  med  Chris  Voss  (2000)  pyramid  för  service  på  internet.  Genom  att 

utveckla den till att uppfylla antagandena utvecklades en ny konceptuell modell för bankservice på 

internet.  
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E‐service 

Personlig‐
service 

Cyberscape 

Det som förväntas (Användbarhet, Säkerhet) 
Navigation, Struktur, Gränssnitt, Inloggningssätt 

Det som urskiljer (Kunden i fokus, Långvarig relation)
Personlig anpassning, struktur, erbjudanden 

Det som upphetsar (Kommunikation, Assistans) 
”Personal lägger tid på att besvara kundens frågor.” 

 

 

 

 

 

Figur 7, Egen konceptuell modell för bankeservice, ett sätt att förmedla bankservice på internet 
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11 Designförslag 

Designen  för  nya  handelsbanken.se,  som  ska  fånga  kontorets  servicescape,  erbjuda  tilltalande 

cyberscape,  vara  en  fulländad  e‐service  och  uppfylla  de  behov  och  önskemål  som  kunderna  och 

användarna  har  på  sin  bank  för  att  bygga  och  behålla  Handelsbankens  starka  märkesvärde,  har 

utvecklats  mycket  under  studien.  Ursprungligen  avsåg  den  att  fånga  kontorets  eget  servicescape 

genom att erbjuda användaren ett virtuellt kontor som efterliknar kundens lokalkontor och på det 

sättet skapa en webbplats som en direkt metafor för bankkontoret. Uppdelning skulle då ske mellan 

de  olika  spatialt  uppdelade  delarna  i  kontoret  som  kundtjänst,  bolån  och  placering.  En  idé  som 

också  funnits med  från  början  är  direktkontakt med  bankpersonal  via webbsidan  för  att  erbjuda 

internetkunder enkel rådgivning och assistans även på det elektroniska kontoret. Den tredje viktiga 

delen av designen är en högerspalt som likt Windows Vista Sidebar eller Google Sidebar, fyller upp 

sidans högerkant och innehåller olika minifönster om kundens ekonomiska översikt, kalendarium, 

e‐post och fondövervakning. Dessa tre delar har omformulerats och ändrats under tidens gång, men 

aldrig försvunnit ur designen.  

11.1 Designkoncept 

Det generella designkonceptet är en webbplats där publika sidor och  inloggade sidor kan  fungera 

tillsammans,  vilket  är  ett  önskemål  från  banken.  Bankkunden  ska  enkelt  kunna  hoppa  mellan 

internettjänst  och  informationssidor  utan  att  förlora  kontrollen  eller  något  relevant  data. 

Webbplatsen ska spegla det  lokala bankkontoret som kunder tillhör och det ska tydligt  framgå att 

det  är  just det bankkontorets webbplats  som kunden är  inne på.  Förutom kontorstillhörighet  ska 

webbplatsen vara kundcentrerad och kunna anpassas efter kundens önskemål i både utseende och 

information. 

En  av  huvudfunktionerna  i  det  nya  designkonceptet  är  att  kunder  direkt  på  internet  ska  kunna 

kommunicera med bankkontoret  och  få personlig  service och kortare  rådgivning utan  att  behöva 

byta medium genom att ringa eller besöka kontoret.  

11.1.1 Kontakt 

Kommunikationsfunktionen möjliggör  för  användaren att  skicka ett meddelande  till  en person på 

banken och direkt få svar. Till skillnad mot till exempel e‐post är ett snabbmeddelande kortare och 

simplare  och  består  ofta  av  snabba  frågor  och  svar  eller  kortare  konversationer  (Issacs  E  et  al. 

2002).  Av  den  anledningen  passar  Instant  Messaging  bra  på  en  bankwebbplats  eftersom 

supportfrågor, ärendefrågor och  informationsfrågor ofta är korta snabba  frågor. Vill en person ha 

längre rådgivning måste denne boka ett möte med en bankman, även om kunden besöker kontoret. 

Därför  passar  även  sådana  konversationer  utmärkt  att  göra  genom  webbsidan.  En 
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kommunikationsfunktion på internet möjliggör även en mängd andra möjligheter som att få länkar, 

produktblad,  kalenderinformation,  formulär  eller  information  direkt  skickat  till  kunden  inuti  en 

konversation.  En  fördel  med  Instant  Messaging  är  att  det  gynnar  ”multitasking”,  det  vill  säga 

användarna kan göra annat på webbplatsen eller på internet under tiden som de väntar på sin tur i 

kön. Det effektiviserar användandet och användaren kan även bläddra sig runt på sidan samtidigt 

som konversationen pågår och på så sätt få instruktioner om hur man gör eller hittar någonting på 

webbplatsen  (Issacs  et  al.  2002).  För  att multitasking  ska vara möjligt  får  kommunikationen med 

kontoret inte vara låst till en viss sida i webbtjänsten utan måste kontinuerligt finnas tillgängligt för 

användaren. För bankkunder som sällan besöker sitt bankkontor och utför sina ärenden på internet 

innebär detta en möjlighet att  skapa en nära kontakt med sin bank och uppleva personlig service 

utan att besöka kontoret. 

Många webbsidor erbjuder så kallad Intelligent agent som avser att simulera kontakt med personal. 

Tanken  är  att  användare  ska  skicka  en  fråga  till  agenten  som  då med  hjälp  av  nyckelord  och  en 

databas  skickar  tillbaka  ett  möjligt  svar.  Dessa  agenter  fungerar  sällan  tillfredsställande  utan 

används  ofta  som  ett  vanligt  sökformulär.  Att  erbjuda  Handelsbankens  kunder  att  kommunicera 

med en intelligent agent vore inte ett tillfredsställande substitut för kompetent bankpersonal. Dock 

kan tekniken med intelligent agent med fördel användas ändå. Om personalen som kommunicerar 

med en kund via webben inte enbart får kundens fråga utan samtidigt får den intelligenta agentens 

sökning  i  databasen och  förslag på  svar,  kan personalen  välja det  svar  som bäst  svarar på  frågan 

eller  själv  skriva  ett  svar  baserat  på  informationen  som  agenten  visade.  På  det  viset  kan 

kommunikationen snabbas upp och fler kunder kan betjänas och köerna kan hållas kortare. På det 

viset lever webbplatsen upp till de, enligt min studie, två viktigaste egenskaperna på ett bankkontor: 

kunnig personal och korta väntetider. 

11.1.2 Min sida 

Förutom kontakt är personlig anpassning en av grundstenarna i designkonceptet. När en användare 

har  loggat  in  och  legitimerat  sig  som  bankkund,  öppnas  Min  Sida.  Min  sida  är  webbplatsens 

egentliga internettjänst där kunder utför alla sina personliga bankärenden. På Min sida ser kunden 

hela tiden sin totala ekonomiska översikt och kan med hjälp av satsytenavigation (alternativt även 

med menynavigation)  öppna  olika  flikar  för  att  se  mer  om  sina  olika  tillgångar  och  utföra  olika 

bankärenden. Min sida är kundens personliga plats på webbplatsen och kan även anpassas precis 

efter kundens smak och önskemål och bara visa det användaren är intresserad av att se på sin sida. 

11.1.2.1 Flikar 

Flikar på Min sida är horisontella moduler som kan öppnas och stängas för att visa vad användaren 

är  intresserad  av.  Dessa moduler  representerar  de  olika  typerna  av  ekonomiska  tillgångar  (eller 
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skulder) som kunden har. För en kund som enbart har konton och fonder visas enbart modulerna 

för konton och  fonder. På det viset är satsytan minimalistisk och anpassad efter kundens aktuella 

behov. Övriga modulers menyval går även att komma åt via menynavigation, men ligger inte i vägen 

för användarens vanligaste behov. När en flik öppnas expanderar rutan och visar mer information 

om  den  aktuella  fliken.  Den  visar  även  huvudnavigationen  på  Min  sida.  Överst  i  en  expanderad 

modul visas en horisontell meny av fliknamn för olika alternativ rörande den aktuella modulen. På 

detta  vis  navigerar man  underkategorier  till  huvudkategorierna.  Det  är  även möjligt  att  använda 

menynavigation som då resulterar i samma händelse det vill säga att modulen expanderas och rätt 

flik öppnas. 

 

 

 

 

Figur 8, Flikar som kan öppnas för att visa innehållet 

 

11.1.2.2 Betala och överföra 

Funktionen  betala  och  överföra  är,  istället  för  att  vara  utspridd  på  olika  platser  i  navigationen 

beroende på om det är konton inom Sverige eller utom Sverige, samlade i ett och samma formulär. 

Den är placerad under modulen Konton och kort, eftersom en betalning utförs ifrån ett visst konto. 

På sidan Betala och överföra fyller användaren i ett formulär, med avsändarkonto och mottagartyp. 

Beroende på val av mottagartyp anpassas resten av formuläret och mottagarlista efter den typen av 

betalning.  På  det  viset  har  tre  tidigare  spridda  funktioner  slagits  samman  till  en  simpel  och 

lättanvänd  funktion. Detta möjliggör även  för användaren att utföra  flera betalningar av olika  typ 

och godkänna alla på samma gång. Några smarta funktioner som framkom under användartesterna 

var  att  formulären  för  avsändarkonto  och  betaldatum  sparas  efter  en  tillagd  betalning  och 

underlättar därmed betalningen av  flera  räkningar  som ska utföras  samma dag. En  annan var  att 

man  med  en  kryssruta  kan  avgöra  om  betalningar  ska  läggas  till  i  en  lista  för  godkänning  eller 

utföras direkt. Beroende på hur kryssrutan är ikryssad ändras namnet på knappen mellan Utför och 

Lägg till. 

 

Konton 
 
Allkonto  (123 456‐8)                     4 856 kr 
 
Sparkonto  (987 654‐2)                   19 645 kr 
 
Fonder 
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Figur 9, Betala och överföra i samma formulär under fliken Konton 

11.1.2.3 Inställningar och anpassning 

Min sida är bankkundens helt egna sida med kundens egen utformning. Det innebär att kunden kan 

modifiera  innehållet  på  Min  sida  till  att  presenteras  som  han  eller  hon  vill.  Ordning,  färger, 

snabblänkar,  navigation,  fontstorlek,  startsida,  notifieringsmöjligheter  och  kommunikationslistor 

kan ställas in så som användaren vill ha det. Det finns även möjligheter för användaren att lägga till 

separata  funktioner  och  program.  Funktionerna  är  små  miniprogram  som  erbjuder  kunder 

alternativa sätt att presentera, kontroller eller övervaka sin ekonomi. Det kan vara funktioner som 

kontobudgetering,  grafisk  fondövervakning,  prenumeration  på  ekonominyheter  via  RSS, 

börsnoteringar,  alternativa  skal  till Min  sida  och mycket mer.  Sådana  tjänster,  som  inte  påverkar 

säkerheten på sidan utan enbart erbjuder användaren att personifiera och modifiera sin bankportal, 

kan  göra  i  stort  sett  vad  som  helst  och  nya  program  kan  utvecklas  kontinuerligt  som  sedan  kan 

presenteras för användare som tidigare varit intresserade av att modifiera sin portal. På så sätt blir 

Min sida modifierbar efter kundens önskemål, och kan anpassas med erbjudanden och  funktioner 

efter kundens möjliga behov. Eftersom man på Min Sida är legitimerad som en viss användare, finns 

det  även  goda  möjligheter  till  att  exempelvis  erbjuda  diskussionsforum,  där  användare  kan 

diskutera  ekonomi  med  andra  användare  och  även  med  bankanställda  och  driva  mer  generella, 

publika (för Handelsbankens kunder) och längre konversationer, som kan hjälpa andra kunder att 

få råd och hjälp. Ett  forum är  för många användare en avancerad  funktion som kräver mycket  tid 

och kunskap, men för en van användare kan ett ekonomiskt forum vara en guldgruva för att få svar 

på sina frågor. Det är därför viktigt att möjligheten att lägga till funktioner och program ska finnas 

för  alla, men  att  det  generellt  är  överflödigt.  Användare  som  inte  har  kunskap  eller  behov  av  att 

ändra sin profil måste kunna använda Min sida med tillräckligt bra grundinställningar för att få en 

tillfredsställande webbupplevelse. 

Konton 

Översikt  Betala och överföra

Avsändare  allkonto (123 456‐7) 4 333 kr

Mottagare       Pg/Bg    Konto  Utland

Välj mottagare

Belopp 
Datum 

Lägg till 

Utför direkt 
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11.1.3 Högerspalten 

Den tredje grundpelaren i designkonceptet, förutom kommunikation 

och  Min  sida,  är  Högerspalten.  Högerspalten  är  en  ekonomisk 

sammanfattning  av  Min  sida.  Precis  som Min  sida  kan  användaren 

själv  modifiera  innehållet  efter  eget  önskemål.  Spalten  ligger  hela 

tiden  placerad  längs  sidans  högerkant  även  när  man  läser  på  de 

publika  sidorna. Om man  inte är  inloggad används högerspalten  till 

exempel  för  att  erbjuda  besökare  att  bli  internetkund,  kund  i 

Handelsbanken,  eller  att  visa  Handelsbankens  nyhetsrubriker.  När 

kunden  loggar  in  visar  istället  högerspalten  olika miniapplikationer 

som  till  exempel  kan  visa  kundens  ekonomiska  översikt, 

fondövervakning,  e‐post  eller  kundens  aktuella  händelser.  Detta  är 

ett  sätt  för bankkunden att hela  tiden ha kontroll över  sin ekonomi 

och enkelt kunna kolla upp kontonummer, saldo, utförda betalningar 

samtidigt som han eller hon läser information på de publika sidorna. 

I  en konversation med bankkontoret kan högerspalten vara  till  stor 

hjälp eftersom man kan konversera,  läsa om erbjudanden och se sin 

övervaka sin aktuella ekonomi på samma gång. 

Figur 10, Högerspalt med sammanfattande  

information om kundens ekonomi 

11.2 Designens utveckling 

Designarbetet har under  studiens  tid  genomgått  tre  stadier  som baserats på designkonceptet och 

sedan har testats på användare. Dessa designprototyper kommer nedan att beskrivas tillsammans 

med resultat från användartesterna. 

11.2.1 Design A – Kombinerat kontor och internettjänst 

Idén med design A var att efterlikna ett verkligt bankkontor  i den meningen att bankärenden och 

bankinformation presenteras och utförs på samma fysiska plats. Strukturen utgår från samma flikar 

som Handelsbanken har idag Privat, Företag, Om banken och Kontoret (innan fliken ”Skog Lantbruk” 

lades  till),  men  istället  för  att  flikarna  Kontoret  och  Privat  ska  innehålla  samma  information,  så 

innehåller  Kontoret  utloggad  ingen  meny  utan  enbart  möjligheten  att  kommunicera  och  skicka 

direktfrågor till personal, information om kontoret och erbjudanden. När kunden sedan loggar in på 

internettjänsten så öppnas nya moduler under kommunikationsbannern direkt på kontoretsidan för 

konton, fonder, med mera, beroende på vilka engegemang kunden har i banken. 

Ekonomisk översikt 

Alkonto (123 456‐7)        4 750 

Sparkonto (23435)        23 445 

Säker epost                         
Inga nya meddelanden 

Ekonominyheter
 
Handelsbanken får ny webtjänst 
Anpassningsbar Iphone dunderhit 
Dagens Industri rekommenderar 

Rysslandsfonden 
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Figur 11, Design A  ej inloggad 
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Figur 12, Design A  inloggad 

Problemen  med  design  A  som  framkom  av  användarstudierna  var  att  kommunikationen  med 

kontoret  inte  förstods,  vilket  ledde  till  att  kontaktformuläret  användes  för  att  söka  på  hemsidan 

med hjälp av nyckelord. Den uppfattades som en intelligent agent som användarna hade låg tilltro 

till  och  därför  valde  de  att  skicka  nyckelord  istället  för  frågor.  Det  var  heller  inte  klart  att 

information  kunde  hittas  under  fliken  privat  vilket  ledde  till  problem  med  sökning  i 

kontaktformuläret.  Efter  att  användarna  loggat  in  uppfattades  satsytan  som  rörig  och  svår  att 

överskåda.  På  grund  av  kontaktformuläret  som  tar  upp  så  stor  del  av  satsytan  krävdes  mycket 

scrollning  för  att  kunna  hitta  vad  man  söker.  Högerspalten  fick  bra  mottagande  förutom 

kalenderfunktionen som uppfattades som ett alternativ till exempelvis kalendern i Outlook Express. 
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11.2.2 Design B – Min sida 

Design B tog tillvara på lärdomarna från Design A och ändrade på upplägget. Istället för att Kontoret 

och  internettjänsten utgjorde  samma  sida,  flyttades Kontoret  till  en underkategori  till  Privatkund 

och internettjänsten lades som en egen flik med namnet Min sida. Även fliken Om banken flyttades 

ned  under  Privatkund  respektive  Företagskund.  Istället  för  att  kommunikationsbannern  enbart 

presenteras under fliken Kontoret flyttades hela modulen till höger i sidhuvudet där den finns synlig 

oavsett  var  i  navigationen man  befinner  sig.  Det  medför  att  bankkunder  kan  kommunicera  med 

kontoret samtidigt som de flyttar sig runt på webbplatsens olika sidor. Istället för att visa bilder på 

personal minskades kommunikationsmodulen till en kontaktlista och ett skrivfält, där användarna 

kan välja mottagare och  skicka  sitt meddelande.  Som  inloggad kund visas  i  kontaktlistan även de 

personer  som  användaren  tidigare  har  haft  kontakt med  på  banken  och  kanske  har  en  personlig 

relation till. Istället för att representera bankens servicescape som personal på banken finns under 

fliken  Kontoret,  som  är  bankens  startsida,  en  illustration  eller  bild  över  den  lokala  banklokalen. 

Bilden  kan  vara  ett  fotografi, målning  eller  illustration  över  kontoret  och  därmed  visa  på  viktiga 

delar av banklokalen och påminna kunderna om kontorets egentliga servicescape. Detta är inte bara 

ett sätt att lura kunderna att känna tillhörighet utan ett tydligare sätt för Handelsbankens kontor att 

urskilja sin sida mot de andra kontorens. Bilden på lokalen kan vid olika tidpunkter på dygnet bytas 

ut  och  på  så  vis  symbolisera  ett  levande  kontor.  Till  exempel  kan  det  den  tiden  som  banken  är 

stängd istället visa bild på supportavdelning och säkerhetsvakt i ett tomt kontor. Objekt i bilden kan 

skapas dynamiskt som exempelvis väggklocka kan visa den korrekta tiden och posters illustrerade i 

lokalen kan ersättas mot aktuella erbjudanden. På så vis behöver kunden  inte  interagera med det 

virtuella kontoret, men kan ändå avläsa relevant information från det, samtidigt som det lättar upp 

startsidan. I samband med bilden kan kontorsspecifika och kontaktspecifika alternativ presenteras 

och temporärt expandera över området för bilden. 

Navigationen  på  webbplatsen  är  ersatt  av  en  toppmeny  under  varje  flik.  På  det  sättet  krävs  en 

omstrukturering  av  den  befintliga  menyn,  kategorisering  av  färre  alternativ  och  bättre 

namngivning.  Förutom  att  tvinga Handelsbanken  till  omarbetning  erbjuder  det  större  satsyta  för 

information eftersom det annars blir trångt med vänstermeny, satsyta och högerspalt. Alternativen i 

toppmenyn utgår från de olika ärenden en kund kan tänkas vilja göra och formuleras till verb som 

Betala, Spara, Placera med mera. 

Högerspalten finns fortfarande kvar som ett minialternativ till Min sida (se 11.1.3). Fliken Min sida 

heter innan man loggar in för Logga in och innehåller expanderbara moduler som representerar de 

tillgångar och skulder som kunden har (se 11.1.2.1). På Min sida navigerar man i satsytan genom att 

öppna moduler och välja i flikmenyn som då visas. Som ett alternativ nås alla menyval som hittas på 
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satsytan  även  genom  en  toppmeny.  I  toppmenyn  finns  även  de  alternativ  som  användaren  för 

tillfället inte använder som till exempel pension och försäkring. 

Innehållet  på  kontorets  sida  avgörs  av  det  lokala  kontoret  och  kan  förutom  lokala  nyheter  och 

erbjudanden  innehålla  egna  funktioner  som  till  exempel  rullande  remsa  med  aktuella 

kursnoteringar, bildspel med anställda, öppen chatt med kontoret med mera. Systemet bör inte vara 

begränsat till att bara visa en typ av information utan dynamiskt och förnybart. 

I webbplatsens sidfot finns kontaktinformation och öppettider till det aktuella kontoret och visas på 

samtliga sidor. 

 

Figur 13, Design B  en inloggad 
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Figur 14, Design B  inloggad 

I  användartesterna  framkom  vissa  problem  även  med  Design  B.  Huvudmenyns  namnval 

missuppfattades av samtliga försökspersoner och uppfattades som direktlänkar till de bankärenden 

på  internettjänsten  som  verben  representerar.  Uppdelningen mellan  publika  sidor  och  inloggade 

sidor  missuppfattades  lätt  och  flera  missade  att  det  under  Min  sida  visades  en  annan  meny. 

Kommunikationen med kontoret var en aning oklart då försökspersonerna sällan förväntade sig att 

det är möjligt att få svar direkt. En av användarna blev förvirrad av att se att det stod två personer i 

kön  innan  och  försökte  hitta  ett  sätt  att  ställa  sig  i  kön  innan  han  skrev  sitt  meddelande. 

Högerspalten uppfattades väldigt positivt, med önskemål att det  tydligt  ska visas när något värde 

ändras. Vid exempelvis köp av  fonder bör det  först visas att pengarna dras  från kontot,  sedan att 

fonden  läggs  till  och  till  sist  att  den  läggs  till  i  fondövervakning.  Ändringar  kan  visas  genom  att 

texten och siffrorna lyser upp i annan färg och sekventiellt visar hela ändringen. 
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Navigationens struktur missuppfattades också och det var inte klart att information presenterades 

under Privatkund och Företagskund och att internettjänsten var Min sida. En användare uppfattade 

det  som  underligt  att  fliken  Företagskund  överhuvudtaget  finns  kvar  när  han  hade  loggat  in 

eftersom han då valt att logga in som Privatkund. 

Funktionen Boka rådgivning vilket gav kunden ett formulär att fylla i för vilken tid som bäst passar 

kunden  fungerade  generellt  bra.  Dock  uppfattades  den  av  en  försöksperson  som  opersonlig  och 

riskeras  att  missbrukas.  Ett  bättre  alternativ  kan  vara  att  erbjuda  formuläret  direkt  i  en 

konversation  med  kundtjänst.  Tre  av  försökspersonerna  som  tillhörde  medelåldern  hade  inget 

behov av  att  anpassa  sin bankprofil  och  skulle  lita på att  grundinställningarna var  tillräckliga. De 

andra två försökspersonerna som var vuxna tyckte dock att anpassning av profil var väldigt bra och 

ville  gärna  skapa  en  helt  egen  profil, med minimalt med  funktioner, men med  sådana  funktioner 

som bäst passar sina behov och gynnar flow. 

11.2.3 Design C – Designresultat 

Av  lärdomarna  från  de  tidigare  designförslagen  utformades  den  slutgiltiga  designen  för  nya 

handelsbanken.se. Designen åtgärdar de tidigare problemen och erbjuder en enklare och smartare 

struktur. 

I de  tidigare designförslagen har  innehållet på kontorets sida börjat väldigt  långt ner på grund av 

kommunikationsbanner  och  kontorillustration,  det  är  ett  problem  eftersom  kunder  med  låg 

upplösning  tvingas  att  skrolla  ner  för  att  se  sidans  innehåll.  Detta  är  löst  i  Design  C  så  att 

kontorillustrationen placeras i sidhuvudet, med Handelsbankens logotyp framför, tillsammans med 

kommunikationsbannern  och  tar  på  så  vis  upp  mindre  plats.  En  annan  fördel  med  att  direkt  i 

sidhuvudet  illustrera  det  lokala  kontoret  är  att  då  hela  webbplatsen  uppfattas  representera  det 

lokala kontoret istället för en enstaka undersida. Illustrationen av kontoret kan fortfarande ändras 

vid  olika  tidpunkter  och  representera  händelser  i  banken.  Ovanför  sidhuvudet  presenteras 

övergripande  länkar  som  in  english,  kontakt,  innehåll,  välj  kontor,  anpassa  utseende  och 

hjälpavsnitt.  Dessa  länkar  finns  av  tillgänglighetsskäl  och  är  viktiga  att  hitta  lätt.  Flikarna  för 

Privatkund och Företagskund har tagits bort och dessa val finns nu också i sidhuvudet som mindre 

länkar eftersom dessa val sällan ändras av en kund och sidan kommer ihåg senaste val. Eftersom de 

nästan aldrig används bör de inte utgöra huvuddelen i navigationen. 

Huvudmenyn  är  en  toppmeny med  dropdown  alternativ  som  är  samma  över  hela  strukturen.  Är 

man utloggad kan man söka efter information i menyn och gå till webbplatsen olika publika sidor. 

Är man dock  inloggad  så  presenteras  även  bankärenden  och  påloggade  sidor  i  samma meny  fast 

med till exempel en blå färg. På det viset kan man använda samma meny oavsett var man befinner 
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sig i strukturen och enkelt växla mellan internettjänst och publika sidor. Namnen i menyn bör vara 

enkla och självförklarande namn för varje kategori, som till exempel Konton, Placering och Lån.  

Högerspalten  finns  precis  som  i  de  tidigare  designerna  presenterad  i  sidans  högerkant,  men  till 

skillnad  från  tidigare  designförslag  är  högerspalten  inte  enbart  en  sammanfattning  av 

informationen som finns på  internettjänsten, utan är  i denna design den  faktiska  internettjänsten. 

När  en  användare  loggar  in  kommer  denne  till  Min  sida  som  presenteras  över  hela  sidan  enligt 

kundens eget definierade profil. När kunden sedan via menyn väljer att besöka de publika sidorna, 

minimeras hela  internettjänsten  till högerspalten. På så vis  lämnar kunden aldrig  internettjänsten 

utan  kan  se  en  minimerad  version  av  internettjänsten  som  denne  själv  definierat  utseendet  på. 

Internettjänsten  eller  Min  sida  finns  därför  inte  med  i  menynavigationen  utan  ligger  hela  tiden 

framme i sidans högerkant. Genom att direkt interagera med högerspalten eller genom att välja ett 

påloggat (blått) alternativ i huvudmenyn, expanderas högerspalten och användaren kan utföra sina 

bankärenden på hela sidan.  

Innehållet på de publika sidorna avgörs av banken, innehållet på startsidan avgörs av kontoret och 

innehållet på internettjänsten avgörs helt och hållet av kunden. 

Eftersom webbplatsen använder  sig  av olika delar  som kan användas parallellt  använder  sig hela 

webbplatsen av AJAX‐teknik som uppdaterar en del oberoende av resten av webbsidan. Detta kan 

innebära en del svårigheter att förstå för användare och är därför väldigt viktigt att tydligt visa med 

en animation medan en del av sidan laddas om. Vidare är det viktigt att erbjuda ett alternativ som 

fungerar även om användarens webbläsare  till exempel  inte stödjer  JavaScript.  JavaScript  innebär 

ofta att webbsidor ändrar  innehåll utan att  ladda om webbsidan. Blinda och synskadade personer 

som använder sig av uppläsningsprogram har ofta JavaScript‐stöd avslaget och missar därför dessa 

ändringar.  
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Figur 15, Slutdesign  startsidan (inloggad) 

 

Figur 16, Slutdesign Min sida 
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12 Diskussion 

Handelsbanken har som uppgift att finna ett bättre sätt att nå ut till sina internetkunder. Oavsett om 

internetkunderna är experter, medel eller nybörjare vad gäller webbanvändning så måste en banks 

internettjänst både  leva upp till allas  förväntningar och samtidigt  förmedla bankens märkesvärde. 

Det är en svår uppgift att utveckla en design som är anpassad för alla och som samtidigt uppfyller 

både kundernas och bankens mål. Den måste även  förmedla Handelsbankens märkesvärde,  så att 

användarna  kan  få  samma känsla  av  kompetens  och  kundcentrering  som de  redan  kan  känna på 

bankkontoren.  Jag  diskuterar  de  strategier  som  jag  efter  denna  uppsats  tror  kan  hjälpa 

Handelsbanken  att  vinna  internetkundernas  lojalitet  och  förmedla  bankens  märkesvärde  på 

Internet. Dessa strategier har jag delat upp i fyra olika huvuddelar. 

Handelsbankens  märkesvärde  innehåller  de  egenskaper  som  kunderna  associerar  med  just 

Handelsbanken. Förutom att vara en väletablerad storbank upplevs Handelsbanken som trygg och 

tillgänglig, med många kontor med trevlig och serviceinriktad personal. Eftersom alla kunder tillhör 

ett  lokalt bankkontor är personlig kontakt viktigt för många kunder som med tiden har byggt upp 

relationer inte bara med banken utan även med personalen på kontoren. Genom att bevara denna 

kontakt och känsla av service kan Handelsbanken behålla många kunders lojalitet under hela deras 

livstid. Dock  finns  det många  kunder  som  inte  hinner med  att  besöka bankkontoren  under  deras 

öppettider eller som föredrar att använda någon av bankens alternativa kanal. De kunder som utför 

sina  bankärenden  på  internet  går  dock  miste  om  den  personliga  relationen  och  servicen  på 

bankkontoren.  Dessutom  är  den  banktjänst  de  använder  internettjänsten,  som  i  jämförelse  med 

samtliga andra svenska banker i min studie, betygsats med absolut lägst betyg av sina egna kunder. 

Om kunder som använder internettjänsten flera gånger per vecka tvingas använda ett system som 

de  redan  är  missnöjda  med  och  som  inte  lyckas  erbjuda  någonting  speciellt  framför  de 

konkurrerande bankerna, så har Handelsbanken misslyckats att  förmedla de konkurrensfördelar  i 

sitt  märkesvärde  som  de  lyckas  med  på  kontoren.  Istället  för  lojalitet  till  banken  väljer 

internetkunderna  bank  baserat  på  numeriska  erbjudanden  och  bäst  utformad  kanal  för 

bankärenden  via  internet.  Handelsbanken  har  en  fantastisk  möjlighet,  till  skillnad  från  mindre 

banker,  att  även  på  internet  förmedla  de  egenskaper  som  ligger  till  grund  för  deras  starka 

märkesvärde.  Varje  kund  som  loggar  in  på  internettjänsten  tillhör  ett  specifikt  kontor  och  varje 

kontor ansvarar för sina egna kunder. Med hjälp av kontorens professionella, serviceinriktade och 

trevliga personal kan Handelsbanken som första bank erbjuda personlig service även via  internet. 

Genom  att  erbjuda  assistans  och  direktkommunikation mellan  bankkontoret  och  internetkunden 

formas en unik servicetjänst, som även kan stärka känslan av tillhörighet till det lokala kontoret. När 

en kund har haft kontakt med en viss bankman kan bankmannens namn lagras, så att kunden kan 

välja att kontakta samma bankman  för vidare  frågor. På så sätt  återskapas den viktiga personliga 
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relationen mellan kunden och kontoret även på webben. Kommunikation mellan kund och bank är 

del ett i att överföra bankens marknadsvärde från kontoren till internet. 

Del  två  lägger  mer  fokus  på  användaren  och  användarens  känsla  av  kontroll.  Ett  problem  som 

Handelsbanken  och många  andra  banker  har  idag,  är  hur  man  på  ett  smart  sätt  kan  kombinera 

bankens alla informationssidor tillsammans med bankens internettjänst. De flesta banker, däribland 

Handelsbanken, har dessa två grupper uppdelade så att man utloggad kan läsa all information, men 

när man vill  utföra  ärenden  lämnar man  informationssidorna och  flyttar  till  en  internettjänst där 

huvuduppgiften  är  att  utföra  bankärenden.  Om  en  kund  vill  läsa  information  om  olika  fonder, 

konton eller lån, kan det finnas behov att även se över sin befintliga ekonomi och tvingas då hoppa 

fram och  tillbaka mellan  två  olika  sidor. Det  vore  önskvärt  om dessa  två  delar  kunde  enas  så  att 

kunden  sömlöst  kan  flytta  sig  mellan  information  och  bankärenden.  Ett  sätt  att  lösa  det  är  om 

kunden hela  tiden kan ha en översikt över sin ekonomi, oberoende av var på webbplatsen denne 

befinner  sig.  Det  sätt  som  jag  i  denna  uppsats  föreslår  är  en  högerspalt  som  hela  tiden  visar  en 

översikt över kundens ekonomi.  I högerspalten kan kunden  till  exempel  se saldon på sina konton 

och  fonder,  lista över  senaste  ekonomiska händelserna och bevaka  sina  fonders utveckling under 

längre  tid. Det viktiga är att kunden själv kan välja vad som känns mest  relevant att visa, och det 

samma  gäller  för  hela  internettjänsten.  Möjlighet  för  kunden  att  anpassa  sina  funktioner  på 

internettjänsten  ger  mycket  större  frihet.  Istället  för  att  utvecklare  på  banken  ska  tänka  ut  en 

kombination  av  funktioner  som  ska  fungera  för  alla  användare  vare  sig  de  är  nybörjare, 

medelanvändare  eller  expertanvändare,  så  skapar man  en mängd med  funktioner  som  kunderna 

sedan  kan  välja  bland.  När  kunden  har  loggat  in  på  internettjänsten  kommer  de  till  sin  egen 

ekonomiska portal där de själva kan bestämma vad som är viktigt för just dem. Om Handelsbanken 

erbjuder  en  webbtjänst  som  låter  användarna  själva  ta  kontroll  och  anpassa  sitt  innehåll,  finns 

möjligheten  att  kunder  som  även  är  kunder  i  andra  banker  kommer  att  välja  att  övervaka  sina 

externa  fonder,  aktier  och  ekonominyheter  från  sin  personligt  anpassade  ekonomiöversikt  på 

Handelsbankens internettjänst. Självklart finns det även grundinställningar för de kunder som inte 

känner  behovet  att  anpassa  sin  egen  sida.  Kundkontroll  och  personlig  anpassning  är  del  två  i 

uppgiften behålla Handelsbankens internetkunder. 

Del  tre  liknar  del  två  med  anpassningsbara  tjänster,  men  istället  för  att  kunden  själv  anpassar 

internettjänsten  så  formas  webbsidan  efter  kunden.  En  bank  vet  mycket  information  om  sina 

kunder. De vet om vilken typ av tillgångar kunden har, hur ofta de används och till vad. De vet hur 

mycket kunden  tjänar och även ofta vad han eller hon har  för yrke. Förutom tillgångsinformation 

har banken även möjlighet att  ta reda på vilken  typ av  information som kunden oftast  letar efter, 

läser om och verkar intresserad av. De kan veta information om speciella datum som födelsedagar, 

kanske inte bara för kunden utan även för familjemedlemmar. Att använda sig av denna information 
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i syftet att göra reklam kan kännas fult och integritetskränkande, men om banken använder sig av 

viss  information  som  de  har  tillgång  till  för  att  kunna  forma  och  erbjuda  specialerbjudanden  för 

kunden,  så  kan det  vara  positivt  både  för  banken och  för  kunden.  Vet  banken  exempelvis  om  att 

kunden  letar bostad och är  intresserad av  förmånligt bolån, kan det  leda  till  att kunden väljer att 

låna i banken och sedan stannar kvar som kund för resten av sitt liv. Det viktigaste vid utformning 

av  anpassade  erbjudanden  är  att  inte  enbart  försöka  sälja  sina  produkter,  utan  att  fokusera  på 

kundens tillfredställelse. Om Handelsbanken erbjuder individuella erbjudanden och tjänster till den 

enstaka kunden istället för att enbart sprida information om fasta erbjudanden och produkter som 

ska passa alla, så ökar chansen till nöjdare kunder och långvariga goda relationer mellan kund och 

bank. Om kunden  är  tillfredsställd med  sin  bank,  ökar möjligheten  att  denne  fortsätter  vara  lojal 

mot banken och utför sina kommande bankärenden i banken. Man brukar även kunna räkna med att 

en nöjd kund sprider budskapet om sin nöjdhet till sina vänner vilket troligtvis påverkar dem mer 

än  vad  någon  av  bankens  reklamkampanjer  kan  göra.  Personligt  anpassade  erbjudanden  och 

kundcentrering  även  på  internet  är  del  tre  på  vägen  att  skapa  långvariga  relationer  med  nöjda 

internetkunder. 

Den  sista  delen  som  är  viktig  för  att  erbjuda  en  tilltalande  internettjänst  är  design  och  struktur. 

Denna del fokuserar på användarens webbupplevelse när han eller hon besöker handelsbanken.se. 

Navigationen är  idag ett problem för användaren som vill hitta till en viss sida. Den består av fem 

flikar  med  tillhörande  vänstermenyer  som  kan  ha  underkategorier  i  ytterligare  fyra  steg. 

Kombinerat med detta finns det fullt av länkar på satsytan som flyttar användaren i strukturen utan 

att  egentligen  visa  var.  Internettjänsten  har  även  en  egen  meny  med  många  underkategorier, 

satsytelänkar och besvärliga menynamn. Navigationen måste vara enkel så att en kund direkt kan 

förstå  hur man  finner  den  sökta  sidan.  I  den  kombinerade webbplatsen  där  påloggade  sidor  ska 

fungera tillsammans med informationssidor behövs det en annan form av navigation. I min design 

föreslår  jag  en  variant  där  en  enda  toppmeny  utgör  navigationen  för  hela  webbplatsen.  En 

toppmeny  är  begränsad  till  ett  visst  antal  alternativ  så  kategoriseringen måste  omarbetas. Under 

varje  menyalternativ  öppnas  en  undermenylista  med  alternativ  för  att  gå  vidare.  Om  kunden  är 

inloggad visas högst upp  i  undermenylistan  länkar  till  sidor  eller platser på  internettjänsten  i  blå 

färg. Under dem visas länkar till informationssidor i vanlig svart färg. 

För  att  tydliggöra  att  kunden  besöker  sitt  lokalkontor  på  internet  istället  för  hela  banken  visas  i 

sidhuvudet  en  illustration  över  det  lokala  bankkontoret  med  namnet  ovanför.  Bredvid  det  i 

sidhuvudet  visas  hela  tiden  ett  kommunikationsfönster  där  kunden  kan  hålla  kommunikationer 

med kontoret  igång samtidigt som han eller hon förflyttar sig på webbplatsen. Längs högerkanten 

visas  en  sammanfattning  av  kundens  ekonomiöversikt  i  en  högerspalt.  Om  kunden  vill  använda 

internettjänsten maximerar denne högerspalten så den täcker hela webbsidans bredd och visar den 
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fullständiga internettjänsten i sin helhet. I satsytan visas först den startsida som lokalkontoret har 

valt  att  visa  för  sina  kunder  och  sedan  innehållet  på  de  sidor  som användaren besöker.  Slutligen 

längst ner visas en sidfot med fullständig kontaktinformation till kontoret.  

Med en tilltalande dynamisk design, där användaren ges kontroll över sin egen sida och möjlighet 

till kommunikation,  service och personliga erbjudanden har man skapat en  internettjänst som tar 

tillvara  på  Handelsbankens  goda  märkesvärde  och  erbjuder  sina  kunder  hela  Chris  Voss 

servicepyramid, med det som förväntas, det som urskiljer och det som upphetsar. 

12.1 Metoddiskussion 

I denna uppsats har  jag beskrivit ett  sätt som  jag, baserat på mina studier,  tror skulle  lyckas med 

uppgiften  att  förmedla  Handelsbankens  märkesvärde  på  internet.  Jag  har  även  beskrivit  en 

konceptuell  design  för  en  ny  webbtjänst  för  Handelsbanken  baserad  på  mina  antaganden  om 

Handelsbankens märkesvärde.  Eftersom  denna  studie  har  gjorts  om  Handelsbanken  och  inte  för 

Handelsbanken har det  inneburit mycket  friheter vilket har  gjort att designförslaget  inte behöver 

baseras  på  den  befintliga  internettjänsten  eller  begränsas  av  bankens  riktlinjer  och  befintlig 

struktur.  Jag har  inte  för avsikt att erbjuda Handelsbanken en  färdig  implementerbar design, utan 

vill  framförallt  skapa en  tanke om att det  vid utvecklingen av  framtida banktjänster  är  viktigt  att 

tänka på användarens behov och hur den tänkta lösningen förmedlar bankens märkesvärde. 

Att utföra en studie om Handelsbanken och inte för Handelsbanken innebär inte enbart friheter. Jag 

hade en förhoppning om att från bankens sida kunna få hjälp att nå ut till bankkunder för att delta i 

mina studier eller besvara mina enkäter. Detta visade sig vara ett problem vilket resulterade  i att 

kundintervjuer utfördes dagtid utanför bankkontor med in och utpasserande bankkunder. Det ledde 

i sin tur till att flera timmars arbete enbart resulterade i ett tiotal intervjuade kunder per studie. Av 

kunderna  som  besöker  bankkontoren  dagtid  på  vardagar  var  gruppen  pensionärer 

överrepresenterade vilket fick leda till en urvalsprocess, då ingen av de intervjuade pensionärerna 

använde sig av varken internet eller dator. Målet med de tidigare studierna var att  ta reda på hur 

banken  uppfattas  av  kunderna  och  vilka  egenskaper  Handelsbankens  märkesvärde  består  av. 

Eftersom studierna blev snabba intervjuer av kunder på väg någonstans, blev heller inte svaren på 

frågorna så genomtänkta som vore önskvärt. Om de istället kunde utförts som onlineenkäter för ett 

större  utbud Handelsbankkunder  kanske  resultaten  skulle  blivit mer mätbara  och med  ett  större 

urval av kunder. 

Det  är  generellt  svårt  att  nå  användare  av  banktjänster  eftersom  alla  kunder  är  skyddade  av 

sekretess. Jag försökte även nå bankkunder via diskussionsforum på internet och skapade även en 

egen grupp på Facebook  för kunder  i Handelsbanken, som bara  fick  tre medlemmar. För att möta 
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detta problem skulle man på  internettjänsten kunna  lägga  till ett alternativ där kunder själva kan 

erbjuda sig att bli kontaktade  för eventuella enkäter och studier. Ett annat alternativ är att under 

kundforum driva kontinuerliga diskusioner med kunderna om förslag på förbättringar. I Iteration 3 

var målet att ta reda på vad kunder vill ha och även hur de anser om det de har idag. Eftersom denna 

studie  gjordes  oberoende  på  banktillhörighet  och  nästan  alla  personer  tillhör  någon  bank,  kunde 

den utföras som onlineenkät och spridas till vänner och bekanta i flera led. Resultaten visade tydligt 

vad som anses viktigt hos en bank och även hur Handelsbanken idag står sig i konkurrensen. Trots 

att  det  inte  var  fler  än  ett  tiotal  av  60  deltagare  som  var  enbart  Handelsbankenkunder  tyder 

resultaten på att Handelsbankens webbtjänst idag inte riktigt håller måttet.  
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13 Slutsats 

Internet är i ständig utveckling och öppnar ständigt för nya möjligheter. Om man som företag inte 

leder utvecklingen så ligger man efter. I denna uppsats har jag redovisat på vilket sätt möjligheterna 

på webben  kan  utnyttjas  till  att  som  bank  förstärka  sin  position  och märkesvärde  och  samtidigt 

skapa  långvariga  relationer  med  kunder  som  väljer  att  inte  besöka  kontoret.  Handelsbankens 

internettjänst  är  den  minst  omtyckta  internettjänsten  av  de  egna  kunderna,  samtidigt  påstår 

kunderna  att  den  viktigaste  egenskapen  för  en  bank  är  dess  internettjänst.  De  resultaten  visar 

behovet  Handelsbanken  har  av  att  förnya  sig.  Genom  att  vidareutveckla  det  koncept  som 

presenteras  i  uppsatsen  kommer  med  all  säkerhet  kunderna  uppleva  både  högre  grad  av 

kundcentrering och det extra som än så  länge ingen av konkurrenterna erbjuder. Handelsbankens 

största styrka är personalen som arbetar för att Handelsbanken ska vara så bra som möjligt och att 

Handelsbankens märkesvärde ska bevaras hos kunderna. Enligt mig är det en självklarhet att denna 

styrka är vad Handelsbanken ska utnyttja och marknadsföra även via  internet. Att som kund veta 

om att man när som helst kan ställa en fråga och direkt få ett svar och att personal är beredda på att 

lägga  ner  tid  på  att  besvara  mina  frågor  ger  en  känsla  av  service.  Webbplatsen  blir  även  mer 

lättanvänd  för  att  söka  information  eftersom  samma  huvudmeny  används  genomgående  på  hela 

sidan, det betyder att samtidigt som användaren utför bankärenden kan han eller hon när som helst 

gå  till  en  annan  sida  och  läsa  om  Handelsbankens  erbjudanden  utan  att  förlora  några  data  i 

internettjänsten. Inloggad på Min sida kan användaren skapa sin helt egna ekonomiportal där han 

eller  hon  lätt  kan  övervaka  sin  totala  ekonomi.  Beroende  på  kundens  individuella  behov  kan 

portalen modifieras till att visa precis vad kunden vill. Jobbar personen med internationella köp kan 

det vara praktiskt att ha en uppdaterad valutaräknare på Min sida. Är personen intresserad av att 

köpa  fonder  så kan kunden välja  att  skapa övervakningar på  intressanta  fonder. Möjligheterna är 

oändliga  och  det  är  bara  fantasin  som  sätter  stopp.  Möjliggör  man  även  för  interna 

diskussionsforum där  kunder och personal  kan diskutera  ekonomiska  frågor,  skapas  ett  helt  nytt 

kundvärde  och  som  kund  i  Handelsbanken  får  man  tillgång  till  information  som  bara  kunder  i 

Handelsbanken når. Hur man väljer att skapa den slutgiltiga designen spelar  inte så stor roll, men 

om  man  följer  antagandena:  Lättnavigerad  struktur,  Personlig  anpassning  och  Bankservice  via 

internet,  så  kommer  Handelsbankens  märkesvärde  att  bevaras  även  via  internet  och 

internettjänsten kommer att bli någonting som kunderna är stolta över att använda. Användare som 

upplever  banken  som  opersonlig  på  grund  av  att  de  enbart  använder  internetbanken  kan  få 

möjligheten  att  skapa  personliga  relationer  och  bli  igenkänd  på  det  digitala  kontoret.  Internet  är 

idag en så viktig del av vardagen att man som företag inte har råd att inte utnyttja den kanalen fullt 

ut. 
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13.1 Framtida studier 

Det har varit en väldigt spännande uppgift att studera de system som används varje dag av tusentals 

människor. Jag tror att dessa system har en stor potential för att få bankkunder att känna sig trygga 

bekväma och lojala mot sin bank. De teorier och resultat som jag presenterar i denna uppsats är inte 

enbart relevanta  för Handelsbanken  i  framtida utveckling av webbtjänster, utan kan användas  för 

andra system främst inom servicebranschen. Teorierna om servicescape, cyberscape, e‐service och 

branding tycker jag fungerar bra ihop och kan tillsammans skapa kraftfulla och tilltalande system. 

Jag  önskar  att  få  se  fler  studier  med  denna  teoribas  inom  området  för  interaktionsdesign.  Min 

förhoppning är att mina resultat och idéer ska fungera som en tankeväckare och ligga till grund för 

nya idéer för framtida utveckling av servicesystem, som sätter kunden i fokus. 



 

  – 59 –

 

14 Referenser 

14.1 Artiklar 

Bauer Hans H, Grether Mark, Leach Mark (2002) Building customer relations over the Internet, Industrial 
Marketing Management, vol. 31 pp. 155‐163 

Bitner Mary  Jo  (1992) Servicescape: The  impact of psysical surroundings on customer and employees, 
Journal of Marketing, vol. 56 (2) pp.57‐71 

Evanschitzky H,  Iyer G R, Hesse J, Ahler D  (2004) E‐satisfaction: a re‐examination, Journal of Retailing, 
vol. 80 pp. 239‐247 

Herbsleb  J D, Atkins D L, Boyer D G, Handel M, Finholt T A  (2002)  Introducing  Instant Messaging and 
Chat in the workplace, I Think, Therefore IM, vol. 4 (1) pp. 171‐178 

Ihlström  Catarina,  Lundberg  Jonas  (2002)  The  online  News  Genre  through  the  user  Perspective, 
Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’03) 

Isaacs  Ellen,  Walendowski  Alan,  Whittaker  Steve,  Schiano  Diane  J,  Kamm  Candace  (2002)  The 
Character, Function, and Styles of Instant Messaging in the Workplace, CSCW ’02 New Orleans Louisiana  

Julian Craig C, Ramaseshan B (1994) The role of customer‐contacts personnel in the marketing of a retail 
bank’s services, International Journal of Retail & Distribution Management, vol. 22 (5) pp. 29‐34 

Lin  Ingrid  Y  (2004)  Evaluating  a  servicescape:  the  effect  of  cognition  and  emotion,  Hospitality 
Management 23 pp. 163‐178 

Reimer Anja, Kuehn Richard  (2004) The  impact on quality perception, European  Journal of marketing 
vol. 39 (7/8) 

Ribbink D, van Riel A C R, Liljander V, Streukens S (2004) Comfort your online customer: quality, trust 
and loyalty on the Internet, Managing Service Quality, vol. 14 (6) pp. 446‐456 

Rosenbaum Mark S (2005) Meet the Cyberscape, Marketing Intelligence & Planning vol. 23 (7) pp. 636‐
647 

Rust  R  T,  Kannan  P  K  (2003)  E‐service:  a  new  paradigm  for  business  in  the  Electronic  Environment, 
Communications of the ACM, vol. 46 (6) pp. 37‐42 

Santos Jessica (2003) E‐service quality: a model of virtual service quality dimensions, Managing service 
quality, vol. 31 (3) pp. 233‐246 

Surprenant  Carol  F,  Solomon  Michael  R  (1987)  Predictability  and  Personalization  in  the  Service 
Encounter, Journal of Marketing, vol. 51 (2) pp. 86‐96 

Szymanski David, Hise Richard T  (2000) e‐Satisfaction: An  Initial Examination,  Journal of Retailing, vol. 
76(3) pp. 309‐322 



 

  – 60 –

Tombs A, McColl‐Kenedy  JR  (2003) Social‐servicescape conceptual model, Marketing Theory vol. 3 pp. 
447‐475 

Voss Chris (2000) Developing an eService Strategy, Business Strategy Review, vol. 11 (1) pp. 21‐33 

Williams  Russel, Dargel Miriam  (2004)  From  servicescape  to  ”cyberscape”, Marketing  Intelligence & 
Planning vol. 22 (3) pp. 310‐320 

14.2 Uppsatser 

Ahmeddin M,  Alaraj  A  (2006)  En  beskrivning  och  kartläggning  av  Handelsbanken,  Kandidatuppsats  i 
företagsekonomi, Göteborgs Universitet 

Bengtsson  Frida,  Bylander  Josefine,  Seta  Dzejna  (2007)  Brister  I  användbarhet  på  en  Internetbank, 
Kandidatuppsats i informatik, Högskolan i Halmstad. 

Johansson,  Anna  (2004)  Evaluering  av  Handelsbankens  Internetlösning  ur  ett  användarperspektiv, 
Magisteruppsats I Interaktionsdesign, IT University of Göteborg  

Sörensson  Daniel,  Persson  Stefan  (2004)  Användbarhet  på  Internetbanker:  utifrån  synskadades 
perspektiv. Kandidatuppsats MSI, Växjö Universitet. 

14.3 Böcker 

Cooper  Alan,  Reiman  Robert  (2003)  About  Face  2.0:  The  essentials  of  interaction  design,  Wiley 
Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana 

Nielsen Jakob (2001) Användbar Webbdesign, Liber AB, Stockholm 

Norman  Donald  (1993)  Things  that makes  us  smart:  defending  human  attributes  in  the  age  of  the 
machine, Perseus books, Cambridge Massachusetts 

Preece  Jennifer,  Rogers  Yvonne,  Sharp  Helen  (2002)  Interaction  Design:  beyond  computer  human 
interaction, John Wiley & Sons, Inc. Crawfordsville 

Preece  Jennifer,  Rogers  Yvonne,  Sharp  Helen  (2007)  Interaction  Design:  beyond  computer  human 
interaction 

Sundström  Tommy  (2005)  Användbarhetsboken:  bästa  sättet  att  göra  fungerande  webb, 
Studentlitteratur, Lund 

14.4 Ej tryckta källor 

Nielsen Jakob (2001) Ten usability heuristics, 8http://www.useit.com/papers/heuristic   

Nielsen Jakob (2000) End of web design, 8http://www.useit.com/alertbox/20000723.html  

 



 

  – 61 –

Bilaga A Strukturerad Intervju, lokalkontor 

Bankkundenkät  Handelsbanken Linköping City 
Kön 
man  kvinna 
 
Åldergrupp 
ungdom     vuxen  medelålder        övre medelålder  pensionär 
 
Hur nöjd känner du dig över ditt besök på Handelsbanken Linköping City? 
Missnöjd       ok  nöjd 
Motivera: 
 
 
Hur ofta besöker du ditt bankkontor? 
Någon gång per år  Någon gång per halvår  Någon gång per månad  Någon gång i veckan   
Hur ofta använder du Internetbanken? 
Aldrig  Någon gång per år  Någon gång per halvår  Någon gång per månad Någon 
gång i veckan 
 
Vilken typ av bankkund är du? 
Privatkund  företagskund  försäkring  pension   annat 
 
 
Vilken typ av ärenden utför du på bankkontoret? (markera med 1) 
Vilken typ av ärenden utför du på Internetbanken? (markera med 2) 
Vilken typ av ärenden utför du via telefon? (markera med 3) 
 
Insättning  uttagning  växling  fondhantering  betalning   
 
 
överföring  kontohantering  rådgivning  ansökan om lån 
 
 
aktieplacering  annat_________________  annat___________________  
 
Hur är din helhetsbedömning av Handelsbanken Linköping City? 
 
 
 
 
 
Vad är det fösta du tänker på när du tänker på bankkontoret Linköping City? 
 
 
 
 
 
Vilka egenskaper gör att just Linköping city känns som ditt bankkontor? 
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Bilaga B Resultat lokalkontor 

Kundomdöme Linköping City 
Kön  
kvinna 3 
man 5 
 8 
Ålder  
ungdom  
vuxen 3 
medelålder 3 
pensionär 2 
  
Hur nöjd känner du dig över ditt besök på Handelsbanken Linköping City? 
missnöjd  
ok  
nöjd 8 
motivera:  
personkännedom 
inte internet dock 
  
Hur ofta besöker du ditt bankkontor? 
Någon gång per år  
Någon gång per 
halvår 5 
Någon gång per 
månad 3 
Någon gång i veckan  
   
Hur ofta använder du Internetbanken? 
Aldrig  4 
Någon gång per år  
Någon gång per 
halvår  
Någon gång per 
månad 1 
Någon gång i veckan 1 
varje dag  2 
Hälften använder aldrig internetbanken 
Hur ofta ringer du till bankkontoret? 
Ringer kontaktperson om bolån då och då 
2-3 gånger om året  
Telesvar 1 gång i mån  
   
Vilken typ av kund är du? 
Privatkund 7 
Företagskund 3 
försäkring   
pension   
annat   
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Vilken typ av ärenden utför du på...? 
  bankkontoret Internetbanken Via telefon 
insättning  1 1  
uttagning  3 1  
växling     
fondhantering 1   
betalning  3 3  
överföring  1 3 3
kontohantering    
rådgivning     
ansökan om lån    
aktieplacering    
annat:     
autogiro  1   
tidsbokning   1
bankfack  1   
pappersrör 1   
personlig kontakt 1   
e-leg  1   
personliga grejer 1   
koder  1   
     
Alla har olika anledningar varför man måste ta sig till banken 
     
Hur är din helhetsbedömning av Handelsbanken Linköping city? 
Jättebra, jag jobbade där för 30 år sedan 

100%   
ok   
helt ok, har ingen större kontakt 
trevligt   
Bra. Bra service bra kännedom 
just as good as other swedish banks 
Bra   
  Generellt bra kontor 
 
Vad är det första du tänker på när du tänker på bankkontoret Linköping City? 
Bra bemötande 
Personligt bemötande 
Öppen lokal, trivsam miljö med lite kö 
Öppet och trevligt 
Onödigt krångligt knappsystem, kundtjänst kassa etc. 
bra läge i centrum, fler öppna kassor vid lunch 
I don’t have time for this 
  Med bra service 
 
Vilka egenskaper gör att just Linköping City känns som ditt bankkontor? 
Jag blir igenkänd 
Generellt trevligt, kan göra ärenden utan legitimation.    
Nära 
Bra läge 
Närhet 
 Och bra läge 
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Bilaga C Kundrelation 

Jag håller på med en studie för att studera hur kunder uppfattar Handelsbanken. 
Genom att delta i studien hjälper du till att förbättra Handelsbankens webbplats för kundens bästa.  
 
Handelsbanken 
Kön 
  Man  Kvinna 
Datorvana 
  Nybörjar  Medelanvändare  Avancerad användare 
 
Varför valde du att bli kund hos Handelsbanken? 
 
 
Vilken egenskap skulle du förknippa med Handelsbanken? 
 
 
Hur upplever du att servicen är på Handelsbanken? Vid besök eller via telefon 
 
 
 
Internettjänsten 
Använder du dig av Internettjänsten? Om inte, varför? 
 
 
 
Hur säker upplever du att Handelsbankens Internettjänst är? 
 
 
 
Hur upplever du utseende, layout, gränssnitt och design av Handelsbankens webbplats? 
 
 
 
Har du använt tjänsten säker e‐post? 
 
 
 
Vilken funktion på Internettjänsten tycker du fungerar bäst? 
 
 
 
Vilken funktion på Internettjänsten tycker du fungerar sämst? 
 
 
 
Har du några spontana idéer eller förslag på förbättringar? 
 
 
 
Publika sidorna 
Tycker du det är det lätt eller svårt att hitta information på Handelsbankens hemsida? 
  Mycket svårt   1     2     3     4     5      6      7   Mycket lätt 
 



 

  – 65 –

 
Hur skulle du gå tillväga för att t.ex. ta reda på vilket sparform i Handelsbanken som bäst lämpar sig 
för ett långsiktigt sparande? 
Läser på Handelsbankens hemsida 
Kontaktar kontoret 
Kontaktar bankman 
Chansar 
 
Kommunikation 
Hur kontaktar du banken vid frågor eller problem? 
Besöker kontoret 
Ringer kontoret 
Skickar e‐post 
Kontaktar inte banken om inte nödvändigt 
 
Hur bra tycker du kommunikationen mellan dig och banken fungerar? 
  Mycket dåligt   1     2     3     4     5      6      7   Mycket bra 
  Motivera: 
 
 
Har du någon gång kontaktat supporten? Om ja i vilket syfte? 
 
 
 
Hur bra kommunikation har du med banken? Du kan välja flera alternativ. 
Jag har en personlig bankman 
Jag är stamkund och blir igenkänd 
Jag ringer ibland kontoret för att få hjälp med bankärenden 
Jag ringer ibland banken för att få hjälp med Internetbanken 
Jag ringer ibland banken för att få information 
Jag känner dem men de känner inte mig 
Jag känner ingen på bankkontoret 
 
 
Har du något övrigt kommentar att tillägga om Handelsbanken eller Handelsbankens webbplats? 
 
 
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan!! 



 

  – 66 –

Bilaga D Resultat kundrelation 

Kön    
man 7   
kvinna 6   
 13   
Ålder    
ungdom 0   
vuxen 4   
medelålder 7   
pensionär 2   
 13   
    
Hur skulle du uppskatta din datorvana? 
nybörjare 2   
medel 7   
avancerad 4   
    
Vilken egenskap skulle du förknippa med Handelsbanken? 
Kvalitet (hög status) Trygg   
Trevliga vänlig, men lite anonym och opersonlig 
Serviceminded Väldigt bra service väldigt bra internet 
Serviceminded, lätt att nå lite folk som väntar  
stora Behåller sina kontor jmf. SEB 
tråkig, ingen relation Lånade av Handelsbanken och aktier 
 gammalmodig  
    
Hur upplever du att servicen är på Handelsbanken? 
Bra men jag besöker nästan aldrig ett 
kontor bra   
Väldigt god bra   
Väldigt bra Bra   
Lätt och trevligt Bra   
Det går fortare nu Bra   
så där, ointresserad, slöa, tar lång tid att 
få igenom saker Bra   
 Bra   
Använder du dig av Internettjänsten? 
ja 11   
nej 2   
    
Hur säker upplever du att Handelsbankens Internettjänst är? 
sådär. Jag tror inte att det är så säkert som de vill få oss att tro. 
fungerar utmärkt   
känner mig säker   
säker, bra   
säker    
Mycket säker   
jag har inte upplevt några problem, jag känner mig trygg 
på en skala 1 till 100 upplever jag den som 80 säker 
Säker    
Den är säker i alla fall efter uppgradering, nu har jag engångskoder. 
ok    
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Hur upplever du utseende, layout, gränssnitt och design av Handelsbankens webbplats? 
Bra men tråkig   
bra    
enkel och bra   
bra, utförligt   
dåligt, jämfört med nordea.  
man måste logga ut för att flytta sig mellan privat och 
... företag trots samma namn och lösenord. 
Väntermenyn är för komplex och krånglig. 
Ganska trist. Inte särskilt användarvänlig. Man går in på sidan för att man ska göra en betalning   
...eller kolla konton. Inte för att bli lockad till att göra något nytt. 
ok    
Bra    
Ganska bra, lättnavigerad  
Godtyckling   
sämst av samtliga storbanker  
    
Har du använt tjänsten säker e-post? om ja i vilket syfte? 
ja 3   
nej 10   
syften:    
Ja, Ändrade till lättare inloggning, men tappade bort lösenordet 
ja, för att få igenom en tjänst som man vanligtvis kan genomföra själv hos de andra storbankerna 
    
Vilken funktion på Internettjänsten tycker du fungerar bäst? 
Betala räknigar   
Allting fungerar bra   
betala räkningar, planera framåt  
alla, betanlingar och överföringar  
Alla är samma men tröga  
Vet ej. Jag tycker att det mesta fungerar likvärdigt.   
överföring, betalning - det är det jag använder 
Vet ej    
ingen speciell   
Betalning    
ingen    
    
Vilken funktion på Internettjänsten tycker du fungerar sämst? 
vet ej    
ingen    
Nej    
Nej    
ingen    
Ful inloggningsruta. Plottrigt när du väl är inloggad. 
inte enligt mina behov idag  
Ingen    
Ingen    
Ingen    
avsaknaden av att tex kunna själv amortera på sina lån, lägga en stående överföring 
... till andra banker, ändra belopp på pensionsspar mm....mm....listan kan göras lång 
    
Har du några spontana idéer eller förslag på förbättringar? 
Nej    
Nej det är jag inte tillräckligt kreativ för. 
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nej    
nej    
Nej    
Nej    
Nej    
Ja jag vill ha möjligheten att göra simulering för att  t.ex. se avkastning om 5 år på ett sparande. 
Mer användarvänlig   
sekventiell ordning i menyn. Vill man se kontoöversikt ska man se det på ett klick och sedan specificera 
typ. 
Åtkomst till samtliga konton.  
Mina favoriter kanske. Om jag mest använder ett fåtal ärenden vill jag snabbt komma dit igen utan en 
massa onödiga pek/klick. 
uppdatera gränssnittet, lägg till fler val och tvinga inte kunderna till att ta kontakt/ besöka kontoret 
    
Tycker du det är lätt eller svårt att hitta information på Handelsbankens hemsida? 

1    
2    
3    
4 1   
5 4   
6 1   
7    

Vet inte 7   
 13   
    
Hur skulle du gå tillväga för att t.ex. ta reda på vilken sparform i Handelsbanken som bäst lämpar 
sig för ett långsiktigt sparande? 
Läser på Handelsbankens hemsida 2   
Kontaktar kontoret 8   
Kontaktar bankman 4   
Chansar 0   
blank 1   
 15   
Kontaktar kontoret Kontaktar kontoret, Kontaktar personlig bankman 
Kontaktar kontoret Kontaktar personlig bankman 
Kontaktar kontoret Kontaktar personlig bankman 
Kontaktar kontoret Kontaktar personlig bankman 
Kontaktar kontoret Läser på Handelsbankens hemsida, Kontaktar kontoret 
Kontaktar kontoret Läser på Handelsbankens hemsida 
    
    
Hur kontaktar du banken vid frågor eller problem? 
Besöker kontoret 3   
Ringer kontoret 7   
Skickar e-post 3   
Kontaktar inte banken 2   
 15   
    

Ringer kontoret 
Besöker kontoret, Skickar e-post, Kontaktar inte banken om 
inte nödvändigt 

Ringer kontoret Kontaktar inte banken om inte nödvändigt 
Ringer kontoret Kontaktar inte banken om inte nödvändigt 
Ringer kontoret Besöker kontoret  
Ringer kontoret Besöker kontoret  
Ringer kontoret, Skickar e-post Skickar e-post  
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Ringer kontoret, Skickar e-post  
    
Hur bra tycker du att kommunikationen mellan dig och banken fungerar? 
 Antal Medelbetyg Inte särskillt bra, opersonlig bank 
1 Väldigt dåligt 0  Bra 
2 Dåligt 0  Bra nåbarhet 
3 Lite dåligt 1  ok men inte speciellt personligt 

4 Ok 4  
De ringer alltid tillbaka när man söker 
dem 

5 Lite bra 3  
De är bra men jag har inte så mycket 
kontakt med banken 

6 Bra 3  Det är lätt att komma fram 
7 Väldigt bra 2  ok 
Blank 0  Mycket bra, 100% 

 13 5,08
Inte alltid man når den person man vill 
nå 

    
Har du någon gång kontaktat supporten? 
Ja 8   
Nej 5   
Motivera:    
Möjligtvis för omistallation av e-leg, men det var längesen så jag kommer inte riktigt ihåg 
Ja, navigationsproblem, fick lotsning 
Ja, betalsystemet fungerade inte efter en semester pga någon uppdatering jag inte hade uppfattat. 
Ja vid problem med inloggning. Har oftast berott på centrala systemproblem. 
Kanske i början, installation för flera år sen 
Ja, för att föra över bank-ID till annan dator 
Ja, vid skaffande av e-legitimation, De är mycket duktiga 
Ja, ville anmäla stort uttag över 25 000 dåman måste anmäla det till kontoret. Fick sitta i telefonkö till 
Malmö 
    
Hur bra kommunikation har du med banken? 
Jag har en personlig bankman 7   
Jag är stamkund och blir igenkänd 3   
Jag ringer ibland för att få hjälp med 
bankärenden 6   
Jag ringer ibland för att få hjälp med 
Internetbanken 0   
Jag ringer ibland för att få information 3   
Jag känner dem men de känner inte mig 1   
Jag känner ingen på kontoret 5   
    
Jag känner ingen på bankkontoret  
Jag känner ingen på bankkontoret  
Jag känner ingen på bankkontoret  
Jag har personlig bankman  
Jag har personlig bankman  
Jag har personlig bankman  
Jag känner dem men de känner inte mig 
Jag har personlig bankman, Jag ringer ibland kontoret för att få hjälp med bankärenden, Jag ringer ibland 
banken för att få information 
Jag har personlig bankman, Jag är stamkund och blir igenkänd, Jag ringer ibland kontoret för att få hjälp 
med bankärenden 
Jag har personlig bankman, Jag är stamkund och blir igenkänd, Jag ringer ibland kontoret för att få hjälp 
med bankärenden, Jag ringer ibland banken för att få information 
Jag har personlig bankman, Jag är stamkund och blir igenkänd, Jag ringer ibland kontoret för att få hjälp 
med bankärenden, Jag ringer ibland banken för att få information 
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Jag ringer ibland kontoret för att få hjälp med bankärenden, Jag ringer ibland banken för att få 
information, Jag känner ingen på bankkontoret 
Jag ringer ibland kontoret för att få hjälp med bankärenden, Jag känner ingen på bankkontoret 
    
Har du någon övrig kommentar att tillägga om Handelsbanken eller Handelsbankens webbplats? 
Nej 5   
    
Handelsbanken är bra  
Keep up the good work  
Förutom simuleringsfunktionen tycker jag den är bra och gratis. 
Jag tycker deras öppettider är knepiga, jag förstår inte varför de har andra tider än andra. 
De är för snåla med inlåningsräntor  
Jag tycker Internettjänsten är bra.  
Den är helt överlägsen Sparbankens. deras är mycket knöligare i flera moment vid betalning 
Möjligtvis höja ränta på lånekonto. Räntorna är så dåliga så man sparar inte på Handelsnbanken med 
ränta på 0.5%. 
Saknar TV med börsnoteringar.  
Jag använder telefontjänst, den borde ha bättre möjligheter. Skandias telefontjänst kan betala postgiro 
och  
...betala till andra banker, i Handelsbanken går det bara att överföra inom banken. Det borde gå att betala 
Bankgiro också. 
Det är tunga dörrar till kontoret.  
Hoppas denna studie hjälper för att få igenom förändringar på "snålbanken" så att kunder som är vana att 
själv sköta sina ärenden 
...slipper bli tvingade till att ta kontakt i onödan. Du får gärna citera mig.... 
    
Varför valde du att bli kund hos Handelsbanken? 

För att mamma jobbar där 
Haft det jättelänge, från början bo-lån i stagshypotek, som blev 
Handelsbanken senare 

Nära jobbet en gång i tiden Min mans företag betalade lönen genom Handelsbanken 
Missnöjd med tidigare bank SEB För länge sen för att komma ihåg 
För att de är bra Lönen betalades dit på mitt arbete 
Det var det jobbet använde Firman jag jobbade vid betalade lönen via Handelsbanken 
För länge sen för att komma ihåg Anställd som inte tänkte till och funderar starkt till att byta bank 
Jag jobbar där.   
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Bilaga E Bankservice 

Denna studie avser att ta reda på vad det är som gör att en bankservice 
uppfattas som bra och varför. Det spelar ingen roll vilken bank du tillhör och 
vilka tjänster du vanligtvis använder. Det jag vill veta är hur just du vill 
ha din bankservice. Undersökningen är anonym. 
 
Denna undersökning är en del av min magisteruppsats om användbarhet på 
Internetbank. Har du några frågor eller kommentarer maila gärna på 
fregu808@student.liu.se 
 
Tack för din medverkan med vänliga hälsningar Fredrik Gustafsson 
       
Kön  

Man 

Kvinna 
 
Åldersgrupp var du räknar dig själv  

ungdom 

vuxen 

medelålder 

pensionär 
 
Vilken eller vilka banker tillhör du?  

Handelsbanken 

SEB 

Nordea 

Swedbank 

Skandiabanken 

Östgöta enskilda bank 

Ica-banken 

Ikanobanken 

Annan 
 
Vikla egenskaper värderar du högst hos en bank? Välj max 3 alternativ  

Bra ränta 

Proffisionell rådgivning 

Bra erbjudanden 

Bra personlig kontakt 

Bra service 

Bra Internettjänst 

Stor tillgänglighet 
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Låga avgifter 

Annat 
 
Vilka egenskaper är viktigast på ett bankkontor för att servicen ska kännas 
bra? Välj max 3 alternativ  

Kort väntetid 

Trevlig personal 

Kunnig personal 

Trevlig lokal (öppenhet, möblemang) 

Blir igenkänd 

Mycket personal 

Atmosfär (belysning, temperatur, musik, doft, dekoration) 

Annat 
 
Vilka egenskaper tycker du är viktigast på en Internetbank? Välj max 3 
alternativ  

Lätt att utföra bankärenden 

Lätt att hitta bankinformation 

Lätt kommunikationmöjlighet med bankkontoret 

Personlig anpassning efter användning och önskemål 

Många funktioner 

Säkerhet 

Annat 

Använder inte Internetbank 
 
Om du svarat Annat på någon av ovanstående frågor var vänlig motivera och 
skriv ditt svarsalternativ här. Eller om du har någon övrig kommentar. 

 
 
Vilken definition av bankservice stämmer bäst överens med din egen? God 
bankservice är...  

...när man känner sig tillfreds på väg från kontoret.  

...personlig anpassning och personliga erbjudanden. 

...när personal lägger ner tid på att besvara dina frågor. 

...bra spar och lånevilkor. 

...rådgivning från professionell personal. 
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För en banks totala intryck, hur viktigt uppfattar du att det är med personlig 
service?  

1 Inte alls viktigt 

2 Mindre viktigt 

3 Varken eller 

4 Ganska viktigt 

5 Väldigt viktigt 
 
För en banks totala intryck, hur viktigt tycker du att det är med ekonomiskt 
bra erbjudanden?  

1 Inte alls viktigt 

2 Mindre viktigt 

3 Varken eller 

4 Ganska viktigt 

5 Väldigt viktigt 
 
För en banks totala intryck, hur viktigt tycker du att det är med bra 
Internettjänst?  

1 Inte alls viktigt 

2 Mindre viktigt 

3 Varken eller 

4 Ganska viktigt 

5 Väldigt viktigt 
 
För en banks totala intryck, hur viktigt tycker du att det är med 
tillgänglighet och nåbarhet?  

1 Inte alls viktigt 

2 Mindre viktigt 

3 Varken eller 

4 Ganska viktigt 

5 Väldigt viktigt 
 
Hur nöjd är du idag med din egen banks service?  

1 Väldigt missnöjd 

2 Missnöjd 

3 Lite missnöjd 

4 Ok 

5 Lite nöjd 

6 Nöjd 
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7 Väldigt nöjd 
 
Hur nöjd är du idag med din egen banks tillgänglighet?  

1 Väldigt missnöjd 

2 Missnöjd 

3 Lite missnöjd 

4 Ok 

5 Lite nöjd 

6 Nöjd 

7 Väldigt nöjd 
 
Hur nöjd är du idag med kommunikationen mellan dig och din egen bank? besök, 
telefon, e-post  

1 Väldigt missnöjd 

2 Missnöjd 

3 Lite missnöjd 

4 Ok 

5 Lite nöjd 

6 Nöjd 

7 Väldigt nöjd 
 
Hur nöjd är du idag med din egen banks Internetbank?  

1 Väldigt missnöjd 

2 Missnöjd 

3 Lite missnöjd 

4 Ok 

5 Lite nöjd 

6 Nöjd 

7 Väldigt nöjd 

Har ingen Internetbank 
 
Har du något övrigt att tillägga om bankservice? dåligt, bra, önskemål, 
förslag, kommentarer 
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Bilaga F Bankservice resultat 

    
Kön    
Man 30   
Kvinna 30   
 60   
Åldersgrupp    
ungdom 12   
vuxen 37   
medelålder 9   
pensionär 2   
 60   
    
Banktillhörighet Antal Procent  
Handelsbanken 9 15,00%  
SEB 4 6,67%  
Nordea 4 6,67%  
Swedbank 21 35,00%  
Skandiabanken 0 0,00%  
Östgöta enskilda bank 1 1,67%  
Ica-banken 0 0,00%  
Ikanobanken 0 0,00%  
Annan 5 8,33%  
Okänd (två eller fler banker) 16 26,67%  
 60 100,00%  
    
Vilka egenskaper värderar du högst hos en bank? Antal Procent  
Bra ränta 27 45,00%  
Professionell rådgivning 12 20,00%  
Bra erbjudanden 1 1,67%  
Bra personlig kontakt 25 41,67%  
Bra service 20 33,33%  

Bra Internettjänst 46 76,67%
// Internettjänst är en banks 
viktigaste konkurrensmedel  

Stor tillgänglighet 18 30,00%  
Låga avgifter 26 43,33%  
Annat 1 1,67%  
 176 293,33%  
    
Vilka egenskaper är viktigast på ett bankkontor Antal Procent  

Kort väntetid 46 76,67%
/* De viktigaste egenskaperna på ett 
bankkontor är helt klart 

Trevlig personal 41 68,33%

  snabb, trevlig och kompetent 
personal men ingen av dessa 
faktorer 

Kunnig personal 53 88,33%
   går att finna på någon 
Internettjänst idag */ 

Trevlig lokal (öppenhet, möblemang) 7 11,67%  
Blir igenkänd 5 8,33%  
Mycket personal 1 1,67%  
Atmosfär (belysning, temperatur, musik, doft, 5 8,33%  
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dekoration) 
Annat 0 0,00%  
 158 263,33%  
    
Vilka egenskaper tycker du är viktigast på en 
Internetbank? Välj max 3 alternativ Antal Procent  

Lätt att utföra bankärenden 57 95,00%
//Lättanvänd Internettjänst är helt 
klart viktigast 

Lätt att hitta bankinformation 26 43,33%
//Lättnavigerad och lätt att hitta är 
viktigt men inte i lika hög grad 

Lätt kommunikationmöjlighet med bankkontoret 11 18,33%  
Personlig anpassning efter användning och önskemål 10 16,67%  
Många funktioner 8 13,33%  
Säkerhet 49 81,67% //Säkerhet är också ett måste 
Annat 2 3,33%  
Använder inte Internetbank 3 5,00%  
 166 276,67%  
    
Om du svarat Annat på någon av ovanstående frågor var vänlig motivera och skriv ditt svarsalternativ här. 
Eller om du har någon övrig kommentar.  

• Att sidan följer givna standarder och går att nå från mobila prylar. 
//enkel bankversion för pda och 
mobiltelefoner? 

• Att ärenden går snabbt att utföra  
• Att man inte behöver någon jobbig dosa eller skrapbricka, utan klarar sig med t.ex. certifikat och BankID. 
• Att BankID erbjuds för andra operativsystem än Windows. 
Länsförsäkringar    
Uppskattar en bank som inte ändrar villkor på sina konton så att det som i 
början var  //trogen sina kunder 
bra ränta ändras till låg ränta efter några år. Banken brukar då ha uppfunnit 
ett nytt högräntekonto och vi som inte håller bra koll kan känna oss blåsta. // personliga erbjudanden? 
Annan bank = Länsförsäkringar  
Möjlighet att på ett säkert sätt kunna komma åt och använda ens 
internetbank oavsett var man befinner sig. Något som endast, som jag 
känner till, Swedbank erbjuder idag i form av sin koddosa  //mobil tillgänglighet 
...vilket gör att man slipper använda certifikat som bara passar till vissa webbläsare, behov av att vara administratör 
på en dator man sitter vid för att kunna installera program och så vidare. 
En historik som är lätt att navigera i. //Lättnavigerad 
    
Vilken definition av bankservice stämmer bäst 
överens med din egen? God bankservice är... Antal Procent  

...när man känner sig tillfreds på väg från kontoret. 12 20,00%
// Det är också viktigt att bli nöjd 
med sitt bankbesök 

...personlig anpassning och personliga erbjudanden. 8 13,33%  

...när personal lägger ner tid på att besvara dina frågor. 20 33,33%
// Bankservice är när personalen 
bjuder på sin tid 

...bra spar och lånevilkor. 9 15,00%  

...rådgivning från professionell personal. 9 15,00%  
Blank 2 3,33%  
 60 100,00%  
    
För en banks totala intryck, hur viktigt uppfattar du 
att det är med personlig service? Antal Medelbetyg 
1 Inte alls viktigt 1 1  
2 Mindre viktigt 2 4  
3 Varken eller 5 15  
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4 Ganska viktigt 30 120  
5 Väldigt viktigt 22 110  

Blank 0  
// Ganska viktigt, personlig service 
väger fortfarande tungt 

 60 4,17  
    
För en banks totala intryck, hur viktigt tycker du att 
det är med ekonomiskt bra erbjudanden? Antal Medelbetyg 
1 Inte alls viktigt 1 1  
2 Mindre viktigt 2 4  
3 Varken eller 13 39  
4 Ganska viktigt 18 72  
5 Väldigt viktigt 25 125  

Blank 1  

// Sist, många är kunder under så 
lång tid att man ändå inte håller sig 
uppdaterad eller orkar följa 
erbjudanden 

 60 4,08  
    
För en banks totala intryck, hur viktigt tycker du att 
det är med bra Internettjänst? Antal Medelbetyg 
1 Inte alls viktigt 0 0  
2 Mindre viktigt 1 2  
3 Varken eller 2 6  
4 Ganska viktigt 17 68  
5 Väldigt viktigt 38 190  

Blank 2  

// Internettjänst har fått högst betyg 
som viktigaste medlet för en banks 
intryck på sina kunder 

 60 4,59  
    
För en banks totala intryck, hur viktigt tycker du att 
det är med tillgänglighet och nåbarhet? Antal Medelbetyg 
1 Inte alls viktigt 0 0  
2 Mindre viktigt 0 0  
3 Varken eller 2 6  
4 Ganska viktigt 28 112  
5 Väldigt viktigt 29 145  

Blank 1  

// Nåbarhet är näst viktigast, vilket 
för många kan innebära total 
nåbarhet genom internet 

 60 4,46  
 
Hur nöjd är du idag med din 
egen banks service?  Medelbetyg      

 Handelsbanken SEB Nordea Swedbank Skandiabanken

Östgöta 
enskilda 
bank Icabanken Ikanobanken Annan

Okänd
2 eller 
fler  

1 Väldigt 
missnöjd            
2 
Missnöjd            
3 Lite 
missnöjd    1      1  
4 Ok 1 1        3  
5 Lite 
nöjd 3  2 1      2  
6 Nöjd 5 2 2 15  1   4 9  
7 Väldigt  1  4     1 1  
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nöjd 

Blank            

Antal 9 4 4 21 0 1 0 0 5 16 60
            
Hur nöjd är du idag med din egen banks tillgänglighet?     

 Handelsbanken SEB Nordea Swedbank Skandiabanken

Östgöta 
enskilda 
bank Icabanken Ikanobanken Annan

Okänd
2 eller 
fler  

1 Väldigt 
missnöjd            
2 
Missnöjd  1          
3 Lite 
missnöjd            
4 Ok 1  1 4      3  
5 Lite 
nöjd 1  2 2     1 2  
6 Nöjd 4 2 1 9  1   3 9  
7 Väldigt 
nöjd 2 1  6     1 2  

Blank 1           

Antal 9 4 4 21 0 1 0 0 5 16 60
            
Hur nöjd är du idag med kommunikationen mellan dig och din egen bank? besök, telefon, e-post   

 Handelsbanken SEB Nordea Swedbank Skandiabanken

Östgöta 
enskilda 
bank Icabanken Ikanobanken Annan

Okänd
2 eller 
fler  

1 Väldigt 
missnöjd            
2 
Missnöjd    1        
3 Lite 
missnöjd 1   1      2  
4 Ok 4 1 2 4      4  
5 Lite 
nöjd 1  1 3        
6 Nöjd 2 2 1 8     4 9  
7 Väldigt 
nöjd 1 1  4  1   1 1  

Blank            

Antal 9 4 4 21 0 1 0 0 5 16 60
            
Hur nöjd är du idag med din egen banks Internetbank?     

 Handelsbanken SEB Nordea Swedbank Skandiabanken

Östgöta 
enskilda 
bank Icabanken Ikanobanken Annan

Okänd
2 eller 
fler  

1 Väldigt 
missnöjd 1           
2 
Missnöjd            
3 Lite 
missnöjd 1         2  
4 Ok 1  2 1      2  
5 Lite 
nöjd 2 1  3     1   
6 Nöjd 3 2 1 10     1 5  
7 Väldigt 
nöjd  1 1 6  1   2 6  

Blank 1   1     1 1  

Antal 9 4 4 21 0 1 0 0 5 16 60
 
Medelbetyg av 7 Service Tillgänglighet Kommunikation Internettjänst Antal 
Handelsbanken 5,44 5,88 4,78 4,50 9
SEB 5,75 5,25 5,75 6,00 4
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Nordea 5,50 5,00 4,75 5,25 4
Swedbank 6,00 5,81 5,33 6,05 21
Östgöta enskilda bank 6,00 6,00 7,00 7,00 1
Annan 6,20 6,00 6,20 6,25 5
Okänd 5,38 5,63 5,19 5,73 16
// 16st har fler än en bank samtidigt 
// Servicen på Handelsbanken har sämre betyg än de flesta 
// På tillgänglighet ligger Handelsbanken bra till 
// Handelsbanken tillsammans med Nordea upplevs ha sämst kommunikation med kunderna 
// Handelsbankens Internettjänst är utan tvekan den minst omtyckta 
 
Har du något övrigt att tillägga om bankservice? dåligt, bra, önskemål, förslag, kommentarer  
Känns idag väldigt opersonligt då man ställer en fråga på internetbanken.  
lite missnöjd med den service som finns via internetbanken när fel uppstår där, föredrar som sagt att få hjälp där 
direkt än att tvingas ringa upp något bankkontor 
Det är skönt att man kan göra många saker via internet, och att jag känner att det är ganska säkert. Dock finns det 
en del saker man bara kan göra på plats, och då är det lite jobbigt med bankernas öppettider.  
Vidare tycker jag att det är lite besvärligt att det ska behöva ta 3 bankdagar för en räkning att betalas via internet, 
men jag vet ju inte varför det är så. Det kanske är nödvändigt. 
Jag använder flera banker, de sista frågorna blir ganska konstiga då min nöjdhet varierar ganska kraftigt mellan de 
olika bankerna. 
Bankservice för mig är ett "måste" dvs det är något som jag måste ha för att klara av vardagens bestyr, jag njuter 
inte av banken, jag går inte dit i onödan utan den ska bara finnas  
...och fungera när jag behöver det. Funkar allt så tänker jag inte på banken eller deras service, det är när det 
"självklara" inte fungerar som jag blir irreterad. En Internettjänst ska vara  
...lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, effektiv att använda och begriplig dvs man ska förstå vad man gör och förstått 
vad man gjort. 
Svenskarna kommer att i högre grad byta bank framöver vid missnöje. 
...Därför är det viktigt att bankerna har en korrekt och juste service till sina kunder. 
...När personal rekommenderar diverse fonder mm. skiner det ibland igenom att man i första hand tänker på sin 
banks välfärd och inte på kundens. 
Svarar på vad god bankservice är här istället då inget alternativ passar mig. God bankservice för mig är att det 
ska kunna ske på mina villkor och när jag vill.  
...Jag vill t.ex. aldrig behöva uppsöka ett bankkontor utan genomföra mina bankärenden på distans. 
Möjlighet att "tagga" bankärenden för bättre överblick. Möjlighet att se ett tidsschema med fakturor, framtida 
insättningar etc istället för bara en lista. 



 

  – 80 –

Användartest, pappersprototyp 

Denna  studie  är  en  del  av  mitt  examensjobb  med  att  skapa  en  användarcentrerad  omdesign  av 

Handelsbankens Internettjänst.  

Du kommer att få interagera med en prototyp av tjänsten gjord av papper med vilken du interagerar 

för  att  utföra  de  uppgifter  som du  presenteras.  Du  klickar med musen  genom  att  peka  direkt  på 

skärmen. Och förändringar sker genom att försöksledaren ändrar gränssnittet. 

Jag ber dig att hela tiden tala högt och beskriva vad du tänker och hur dina tankegångar går. Detta 

hjälper till att visa vad som är svårt och vad som måste förändras i designen. Eftersom detta är en 

pappersprototyp är designen i ett väldigt tidigt stadie där allting kan komma att ändras. Var därför 

ärlig och berätta vad du tycker är bra och vad som är mindre bra. 

Testet  kommer  att  ta  runt  10 minuter  och  efter  det  kommer  du  att  få  besvara  en  kort  enkät  om 

försöket.  

Tack för din medverkan. 

 

Uppgifter för användartest prototyp A ‐ LoFi. 

• Du har fått en räkning från Adlibris med ett par böcker som du beställt. För att få den ur 
världen vill du skapa en betalning som utförs i slutet på månaden efter att du har fått din lön. 
Gå till handelsbanken.se och utför betalningen. 

 
• Du är på jakt att köpa bostad och vill skaffa ett förmånligt bostadslån. Ta reda på vilken 

grundräntekurs Handelsbanken har på sina bolån. Ta även reda på vilka öppettider kontoret 
i Linköping City har så du kan planera en dag för möte som passar dig. 

 
 
• Kontakta ditt Handelsbankkontor och boka in ett möte med personal från bolån.  

 

• Det är första gången som du använder Handelsbankens nya webbplats och du vill skapa din 
egen profil efter dina egna önskemål. Ta dig en minut och ställ in hur du vill ha din 
bankprofil. Om du stöter på problem får du kontakta banken. 

 
 
• Du skulle vilja investera 5000:‐ av dina sparpengar i den nya populära Rysslandsfonden för 

att öka dina chanser till avkastning. Efter att du köpt fonderna vill du lägga till en 
övervakning över Rysslandsfonden i din sidomeny. 
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Bilaga G Anteckningar från användartest pappersprototyp B 

Användartest  av  dynamisk  pappersprototyp  utfördes  på  sju  personer.  De  första  två  var  en 

pilotstudie av designkonceptet som ledde till övergripande förändringar till pappersprototyp B 

Pappersprototyp B testades på totalt  fem personer. De tre  första användarna var alla medelålders 

med medeldatorvana och kände sig mer osäkra och litar på att grundinställningen är bra som den 

är. De två sista var båda yngre och fann inställningsmöjligheten riktigt användbar. 

Användare 1 

Man, medelålder, medelavancerad datoranvändare, befintlig bank SEB och skandiabanken. 

Användaren klickar direkt betala. Eller måste  jag  logga  in? Borde det spela någon roll? Det vore bra 

om man kunde komma åt det direkt och logga in på vägen. Logga in borde ligga i högra hörnet, vilket 

ger svårigheter då kontakta kontoret och sök finns där. Med verb som namn i menyraden bjuder man 

in till ärende snarare än information.  

Varför finns det flikar privat företag, det brukar man väl bestämma när man loggar in? 

När  jag  väl  har  loggat  in  bör  det  inte  finnas  flikar  till  företagskund  eftersom  jag  loggat  in  som 

privatkund. Det är oklart om man är inne på officiell sida eller på Linköping? Det är inte självklart att 

kontakta  kontoret  avser  Linköpingskontoret.  Det  bör  förtydligas  inte  bara  kontakta  kontoret. 

Användaren  är  osäker  på  hur  kontakta  kontoret  kan  fungera,  ”det  är  ju  inte  direktkontakt  för  då 

kunde det lika gärna vara telefon”. 

Vid betalning måste det finnas alternativet att inte spara mottagar i listan eftersom man så snabbt får 

fullt med strunt. När man utför flera betalningar på samma inloggning borde datum för överföring och 

avsändarkonto  finnas  kvar  som default. Man  vill  gärna  kunna  kontrollera alla  tillagda  betalningar 

innan man godkänner och tvingas identifiera sig igen. 

Svårt  från  Internettjänsten  att  se  något  passande  menyalternativ  för  öppettider.  Länkarna 

kontaktuppgifter och vi på kontoret låter som samma sak. Öppettider hittades tillslut i sidfoten.  

Kontakta kontoret, det står två personer i kö står det? Hur gör man för att ställa sig i kö? Oklart att 

man  köar  genom  att  skicka  ett  meddelande.  Ska  bokat  möte  läggas  till  bland  ekonomiska 

kontohändelser eller inte? 
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Chatfunktion vore jättebra om det fungerade men folk är nog inte mogna. Oklart vad som menas med 

att ställa in profil. Jag skulle nog inte ändra nånting. Det är bra att det går men jag litar på att default 

är tillräckligt bra. Vänjer mig hellre än att försöka modifiera. 

När man ska köpa fonder köper vissa på en viss summa medan vissa köper en viss mängd andelar, det 

måste gå att välja bägge. Det vore bra om fonkartan uppdaterades automatiskt, men det kan bli rörigt 

om man har flera så då kan det vara bäst att få avgöra vilken man vill se i en liten dropdown. Det är en 

viktig information om hur mycket man köpte fonderna för så man vet skillnaden med nuvarande. Det 

är en väldigt intressant interaktion. Svårt att hitta betala under konton, men det hittar man när an har 

använt den en gång.  

Användare 2 

Användaren är kvinna i medelåldern, medelanvändare av datorer och har idag icabanken. 

Börjar med att välja betala  i menyn som är missvisande. När det  inte  fungerar  loggar hon  in  istället 

och testar konton och  finner snabbt betala och överföra. Fyller  i betalningsformuläret utan problem. 

Kan vara bättre att dela upp och tvinga att man väljer OCR eller meddelande. 

Ska leta efter ränteinformation och testar lån i navigationen för Internettjänsten, men vi komemr fram 

att man via den vägen kan komma till låneformer under privat. 

Hittar även öppettiderna  i sidfoten efter att ha  letat  i om banken. Hon hittar direkt boka rådgivning 

och utför bokningen utan problem, men blir osäker om man ska skicka meddelande också eller om det 

är klart. Hon har svårt att se behovet av att ställa in sin egen profil och tror inte att det är någonting 

hon skulle göra. Vet inte vilka behov hon har och vilka möjligheter som egentligen finns. Hon utför även 

sista punkten med köpa fond, men ifrågasätter hur man ska betala för fonderna. Antingen någonting 

mer under fonder eller att man skickas till ett ifyllt fondformulär under betala och överföra. 

Användare 3 

Användaren  är  kvinna  i  medelåldern  med  medelvana  med  datorer.  Idag  har  hon  Handelsbanken 

eftersom hon  jobbar där. Hon börjar direkt med att  logga  in via valet  i högerspalten och börjar  leta 

efter sätt att betala. Hon klickar på fliken privatkund och kommer tillbaka till kontoretsidan där hon 

väljer betala som  leder till betalningsinformation. Varför kan  jag  inte betala? Jag är  ju  inloggad. Det 

finns ju inget annat alternativ... kontoret? 

Borde  tydliggöras  att  det  gäller  information  om...  Jag  vill  ju  göra  betalningen  själv  inte  skicka 

meddelande till kontoret. Välj mottagare står det.. men det verkar vara nån kontakt. Jag kan ju söka på 

betala räkning men det känns lite onödigt. Hon tillrättavisas till Internettjänsten där hon testar konton 
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och hittar betala och överföra tillslut. Det kan vara bra med kontrollista efter tillagda betalningar om 

man  gör  fel,  däremot  är  det  jobbigt  om man måste  verifiera  igen.  Ska man  betala  fler  räkningar 

kanske det ska stå nästa. 

Hitta lånränta. Det borde stå under lån för det är ju bara information i toppmenyn. (Ett tidigare fel har 

lett till en uppfattning som är inkorrekt om navigationen). Användaren upplever det komplicerat med 

de  olika  delarna  för  information  och  ärenden.  Finner  öppettider  i  sidfoten  och  kontaktar Bosse  på 

bolån  för att planera  in ett möte. Skickar det som ett mail där man  inte  förväntar sig att  få svar på 

länge. Skapa egen profil verkar  lite underligt, men  jag skulle väl vilja  lägga  in så att  jag kommer till 

betalningar direkt på förstasidan. Inget större behov av att ändra högerspalt. 

Efter ett fondköp ska systemet fråga om den ska läggas till i bevakningen. Betalningen ska ske genom 

en utökat formulär under fonder, inte hoppa till betala/överföra, det blir förvirrande.  

Konceptet uppfattades  svårt och det blev  ingen klarhet med hur navigationen egentligen  fungerade. 

Toppmenyn uppfattades mer som en statisk meny än att den ändras beroende på flikarna. Det måste 

göras på något smart sätt för att det ska vara lätt att förstå. 

Användare 4 

Användaren är man, vuxen, avancerad datoranvändare och har idag länsförsäkringar och swedbank. 

För att betala räkning loggar han först in. Här känns det inte självklart hur man ska gå till väga så han 

klickar på  fliken  ”Privatkund”. Detta  leder  till att han  kommer  tillbaka  till  kontoret där han  väljer 

menyalternativet betala. Precis som alla andra användare har gjort. Efter att han inser att det är fel 

går han tillbaka till min sida och testar tillslut konton, där han även finner betala och överföra. Fyller i 

betalningesformuläret och väljer att på datum skriva 27 maj i text, vilket borde fungera.  

Vad händer när betalningen utförs? Om det står på knappen utför så ska betalningen utföras annars 

får det stå lägg till betalning. Vissa vill att betalningen utförs direkt andra inte därför borde det gå att 

klicka i en kryssruta ”Utför betalning direkt”/”hoppa över godkänn i fortsättningen” när man lagt till 

betalningar. 

Det måste dock vara tydligt i aktuella händelser i högerspalten att uppdatering sker, gärna genom att 

den lyser upp i rött eller grönt. 

Om det inte finns tillräckligt med pengar för en kommande betalning måste den varna och meddela det 

i tid. Om kryssrutan kryssas i ska knappnamnet ändras till vad den faktiskt gör. 
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För att hitta  lånränta, klickar han på  lån under min sida och går  till våra  låneformer vilket skickar 

honom till privatkund/lån/våra låneformer. (denna navigation måste bättras). För att skilja mellan de 

olika flikarna och deras val kan man använda sig av olika färger? 

Hittade  öppettider  i  sidfoten,  men  ville  leta  efter  den  i  om  banken.  Banken  och  kontoret  är  för 

kunderna  samma  sak  och måste  kombineras  eller  förtydligas.  (alt.  om Handelsbanken  i  sidhuvudet 

istället). Svårt att hitta kontaktinformation  i  foten och borde  finnas på sidan. Man skulle  inte  lita på 

text i bilden att stämma för verkligheten och bör därför undvikas. 

Kontoret kontaktas via Chattjänsten där han valde bolån och sedan skrev in sitt ärende. För inbokning 

skulle man  kunna  öppna  upp  boka  tidrutan, men måste  även  gå  att  göra  i  klartext.  Om  det  kan 

inkluderas  i konversationen vore det kanske bättre eftersom det då uppmanar till personlig kontakt. 

Det kan vara dumt om kunder kan boka in tid när de vill. 

Inställningar  för profil via toppmenyn.  Jahaa praktiskt. Ändra  färgtema och textstorlek används. Det 

är ett bra sätt att ändra inställningar på placering etc. i inställningsfliken. 

Det  är  absolut  vettigt  att  ha modifieringsmöjligheter  eftersom man  är  van  att  kunna  ändra  sina 

profiler från bland annat facebook och gmail. 

För att köpa  fond  försöker han  först att välja mina  fonder  i högerspalten, men  inser efteråt att han 

måste klicka på fonder. Väljer fond och fyller i summa och andelar kommer upp automatiskt.. ”jahaaa, 

det hade inte jag tänkt på”. För att välja var man ska betala från borde finnas i samma formulär. Det 

vore  en  bra  gunktion  om man  i  fondkarta  kan  välja  olika  fonder  och  jämför med  varandra  i  till 

exempel ett diagram. 

När  en  fond  är  köpt  kan  högerspalten  uppdateras  sekventiellt,  först  lyser  det  upp  att  pengarna 

försvinner från kontot, sedan lyser det upp i aktuella händelser att fonden är köpt och efter det dyker 

den upp som graf i mina fonder. Det är även intressant att se historien för fonden innan köptillfället, 

det kan även vara  intressant att bevaka fonder som man  inte har. ”Jag är till exempel  intresserad av 

Indienfonden för att jag är intresserad av Indien som land snarare än fonden i sig”. I expanderat läge 

borde det gå att välja vilka fonder man vill visa. 

Klar.. jaha.. nu vill ju jag logga ut..? 

Det är bra att man kan rensa upp och skapa en profil som är intressant för sig själv och kunna rensa 

bort irrelevanta saker. 

Användare 5 
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Användaren  är  vuxen  man,  med  avancerade  datorkunskaper.  Befintliga  banker  är  Nordea, 

Skandiabanken  och  Swedbank.  Användaren  börjar  precis  som  alla  andra  med  att  klicka  på 

menyalternativet betala. När det är  fel  inser han att han kanske måste  logga  in  först. Testar  fliken 

konton och hittar betala/överföra. Utför betalningen och föredrar att använda kalendertjänst framför 

att skriva datum. Gärna första möjliga dag om det inte fylls i. 

Vill inte behöva godkänna betalning två gånger, står det utför så utförs betalningen! 

Letar efter ett alternativ  som heter bolån och hittar  tillslut  lån  i menyn och väljer våra  låneformer. 

Hittar även öppettider i sidfoten. Bra att det står  linköping city i sidfoten också för annars skulle det 

vara osäkert om det är deras öppettider. För att kontakta kontoret så väljer han att ringa bolån från 

telefonnumret i sidfoten. Efter att förklara kontaktalternativ. Jag såg inte ens kontakt där, det är inget 

man tänker på. 

Ställa  in profilen är krångligt och  inkonsekvent. Massor med  inställningar som  inte säger någonting, 

man  vill gärna ha  förklarande  text. Vad är A, B, C? Onödigt att  få upp  listor med  vad  som  syns på 

skärmen  när  det  fortfarande  syns  på  skärmen. Titta  på  blogger.com,  drar moduler  ut  på  skärmen. 

Förväntar sig att komma åt kontoinställningar genom att klicka på konton inne i inställningarfliken. 

Skulle  vilja ändra  så att  jag  ser  summan och  kontonumret på mina  konton direkt bredvid namnet. 

Använder kontakt och skickar en fråga till kundtjänst om hur han ska göra. Virtual desktop är farligt 

eftersom kunder  inte vill veta om vilken tillgång personal har att titta på deras privata  information. 

Kränkande. Alternativt  kan  de  öppna  sidan  på  rätt  sida, men  ingen muspekare. Användaren  skulle 

hellre föredra förklarande text. 

För  inställningar  vill man  hellre  flytta  hela modulerna  som man  vill  ha  dem  än  att  ställa  in  i  en 

inställningsmodul.  Det  är  väldigt  bra  att  kunna modifiera  och  jag  skulle  vilja  kunna  skala  av  de 

tjänster jag inte använder till att ha så lite som möjligt på skärmen. 

Vill  köpa  fonder  efter  att  se  en  lista  som  sorterar  fonder  på  namn,  förvaltare,  avkastning,  risk, 

morningstar etc. Även sa varje fond ha en direktlänk till fondfaktablad om fonderna. 

Vart ska pengarna dras ifrån? Vill betala med sparkontot hellre än allkonto, komplettare köpformulär 

och information på samma plats. Fondköp ska gå att ändra och avbryta inom 24 timmar, visas gärna 

med en symbol under aktuella händelser t.ex. 

Fonderna  kan  visas  i  samma  graf, men  det  kan  bli  väldigt  konstigt då  andelspriset  kan  skilja  flera 

hundra kronor. Vill kunna klicka på de olika  fonderna och välja vilka som ska visas. Nyköpta  fonder 

borde läggas till där automatiskt, men det måste även gå att lägga till andra fonder på bevakning.  
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Bilaga H Enkät efter användartest 

Denna enkät fylls i efter användarstudien av pappersprototyp A. 
Tack för din medverkan. 
Kön  

• Man 

• Kvinna 

Åldersgrupp  

• Ungdom 

• Vuxen 

• Medleålder 

• Pensionär 

Datorvana  

• Nybörjare 

• Medelanvändare 

• Avancerad användare 

Vilken är din befintliga bank?  
 
Hur uppfattade du anvädningen av prototypen? Vad var lätt och svårt  

 
 
Vad är din initiala åsikt om designens struktur? upplägg och navigation  

 
 
Hur känns det att kommunicera med bankkontoret via webbplatsen?  
 

 
 
Hur upplever du den modifierbara högerspalten?  
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Hur uppfattar du uppdelningen mellan olika flikar och navigationsval?  

 
 
Vad upplevde du som svårast med designen?  

 
 
Vad upplevde du som lättast med designen?  

 
 
Jämfört med din befintliga banks Internettjänst, vilka fördelar och nackdelar upplever du att 
denna design har?  

 
 
Hur nöjd känner du dig med din totala bankupplevelse? Övriga kommentarer  
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Bilaga I Resultat enkät efter användartest 

Kön Man Kvinna Kvinna Man Man 
Åldersgrupp Medleålder Medleålder Medleålder Vuxen Vuxen 

Datorvana Medelanvändare 
Medelanvändar
e 

Medelanvändar
e 

Avancerad 
användare Avancerad användare 

Vilken är din 
befintliga 

bank? 
SEB och 
Skandiabanken ica-banken Handelsbanken 

Swedbank och 
Länsförsäkringar 

Nordea, 
Skandiabanken, 
Swedbank 

Hur uppfattade 
du 

användningen 
av prototypen? 

Inte svårare än andra 
befintliga banksystem 
men interaktiviteten 
med min lokala bank 
verkar vara en 
kittlande 
framtidsmöjlighet. 
Dessutom kollen på 
hela min ekonomi i 
högerspalten är 
värdefull. Lätt att lära 
sig upplägget. 

Efter att prövat 
mig igenom 
prototypen så 
fann jag den 
enkel men 
behöver mer tid 
för att gå 
igenom hur jag 
skapar mina 
egna urval av 
tjänster. 

det var ovant att 
förhålla sig till 
pappersformat 
men jag tycker 
att det kändes 
som om jag 
förstod ändå. 
det är 
inspirerande att 
se hur mycket 
som kan göras 
med en 
hemsida. lätt att 
peka och förstå 
vad som 
kommer upp. 
flikarna var lite 
svårbegripliga   

Den var ganska lätt att 
använda, men möjligtvis 
lite svårt att veta vad 
man "såg" när det bara 
kom upp en vit ruta och 
försöksledaren sa "här 
står det xxx" 
 
Lätt var det väl att få en 
överblick av vad det var 
som hände, men 
samtidigt var det lite för 
mycket 
"okonventionella" saker, 
typ chatta med 
handläggare som 
kanske krävde lite mer 
information än bara en 
ruta. Jag hann ringa i 
telefonen väldigt snabbt.

Vad är din 
initiala åsikt om 

designens 
struktur? 

Modern känsla i 
upplägget. 
Möjligheten till 
individuellt formbar 
struktur kan vara bra 
för en del.  
  

Min åsikt är att 
den verkar 
mycket välgjord 
och 
användarvänlig..

bra med mycket  
relevant info på 
samma sida. 

initialt, bra 
struktur och 
översikt. 

Jag gillar den! Lätt att 
förstå. Sen var det lite 
saker som jag inte riktigt 
förstod mig på, till 
exempel navigationen 
för alla inställningar. 
Känns som det fanns på 
lite för många platser, 
och man visste inte 
riktigt vad som ställde in 
det man ville ställa in. 

Hur känns det 
att 

kommunicera 
med 

bankkontoret 
via 

webbplatsen? 

Viktigt att få snabb 
respons från kontoret 
för att få den 
personliga känslan. 
Lyckas man med det 
så är detta unikt. Att 
beställa tid för ett 
möte är krångligt. Att 
tala i telefon med en 
banktjänsteman kan 
bli forcerat och 
opersonligt trots allt. 
En skriven interaktiv 
konversation ligger 
mer och mer i tiden - 
särskilt för de yngre. 

Känns nog helt 
OK när jag blivit 
van och 
upptäckt hur 
enkelt och tydlig 
strukturen är 
och att den 
fungerar bra. 

mycket bra 

Det kändes bra, 
även om det var 
ganska lite 
kommunikation. 

Jag är väl lite skeptisk 
till det, även om jag kan 
tänka mig att det blir 
bättre när man fått göra 
det lite grand. Skulle 
nog inte diskutera 
"avancerade" grejer med 
en banktjänsteman utan 
det skulle snarare vara 
att diskutera frågor som 
rör svårigheter med att 
förstå hemsidan. Därför 
tror jag teknisk support 
skulle passa bättre som 
chattfunktion 

 


	1 0BInledning
	2 1BSyfte och målsättning
	3 2BFrågeställning
	4 3BAvgränsningar
	5 4BBakgrund
	5.1 14BHandelsbanken
	5.1.1 48BHandelsbankens webbplats
	5.1.1.1 67BPublika sidor
	5.1.1.2 68BInternettjänsten



	6 5BTeoribakgrund
	6.1 15B19BBranding
	6.2 Servicescape
	6.2.1 49BSocial servicescape

	6.3 16BCyberscape
	6.4 17BE-tillfredsställelse och e-lojalitet
	6.5 18BE-service 

	7 6BMetod
	7.1 20BObservation
	7.2 21BIntervjuer
	7.3 22BEnkät
	7.4 23BHeuristisk utvärdering
	7.5 24Funktionsanalys med QOC

	8 7BUtförande
	8.1 25BIteration 1 - Servicescape
	8.1.1 50BObservation av servicescape i Linköping city
	8.1.2 51BStrukturerad kundintervju om Linköping city

	8.2 26BIteration 2 - Kommunikation
	8.2.1 52BIntervju chef kundtjänst
	8.2.2 53BStrukturerad kundintervju om kundkontakt och internettjänst

	8.3 27BIteration 3 - Bankservice
	8.3.1 54BBankserviceenkät
	8.3.2 55BHeuristisk utvärdering

	8.4 28BIteration 4 - Design
	8.4.1 56BDesignprocess
	8.4.2 57BAnvändartester av pappersprototyper


	9 8BResultat
	9.1 Observation av servicescape i Linköping city
	9.2 30BStrukturerad kundintervju om Linköping city
	9.3 31BIntervju chef kundtjänst
	9.4 53BStrukturerad kundintervju om kundkontakt och internettjänst
	9.5 BBankserviceenkät
	9.6 BHeuristisk utvärdering

	10 9BAnalys
	10.1 35BHandelsbanken idag
	10.2 36BTeorianalys
	10.3 37BResultatanalys
	10.3.1 58BHeuristisk utvärdering
	10.3.2 59BBankserviceenkät

	10.4 38Bfunktionsanalys med QOC
	10.5 39BMålgrupp och behovsanalys
	10.5.1 60BAnvändarnas och bankens mentala modeller

	10.6 40BAntaganden

	11 10BDesignförslag
	11.1 41BDesignkoncept
	11.1.1 61BKontakt
	11.1.2 62BMin sida
	11.1.2.1 69BFlikar
	11.1.2.2 70BBetala och överföra
	11.1.2.3 71BInställningar och anpassning

	11.1.3 63BHögerspalten

	11.2 42BDesignens utveckling
	11.2.1 64BDesign A – Kombinerat kontor och internettjänst
	11.2.2 65BDesign B – Min sida
	11.2.3 66BDesign C – Designresultat


	12 11BDiskussion
	12.1 43BMetoddiskussion

	13 12BSlutsats
	13.1 Framtida studier

	14 13BReferenser
	14.1 44BArtiklar
	14.2 45BUppsatser
	14.3 46BBöcker
	14.4 47BEj tryckta källor


