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SAMMANFATTNING 
Användandet av internet i mobiltelefonen har ökat drastiskt de senaste åren och detta 

fenomen innebär att människor har tillgång till internet i större utsträckning än förut. De 

svenska bankerna har tagit tillvara på denna trend genom att utveckla mobila 

bankapplikationer där de erbjuder sina kunder möjligheten att utföra bankärenden med 

hjälp av mobiltelefonen. Även om fördelarna med denna tillgång är många, finns det 

ändå vissa nackdelar. Den mest omtalade nackdelen gällande bankers 

mobilapplikationer är bristande säkerhet som kan medföra integritetsrisker.  
 

Utifrån personliga erfarenheter uppstod funderingar kring området användbarhet och 

säkerhet för bankers mobilapplikationer och dessa funderingar ligger till grund för vårt 

arbete. Syftet är att undersöka användbarhet och säkerhet för identifikationsmetoder 

samt användbarhet för hantering av transaktioner i internetbankers mobilapplikationer 

ur ett användarperspektiv. För att undersöka dessa områden går vi igenom och tar hjälp 

av teorier och tidigare forskning och dessutom tillämpar vi ett antal metoder. I 

slutsatsen har vi utifrån resultaten från vår studie sammanställt riktlinjer för hur en 

banks mobilapplikation bör utformas för att uppfylla användarnas behov och 

önskemål.   

 

Nyckelord: Bank, mobilbank, mobilapplikation, mobiltelefon, människa-tekniksystem, 

säkerhet, användbarhet, användargränssnitt, interaktion, identitet. 

 
 
  



 

ABSTRACT 
The use of mobile Internet has increased dramatically in recent years and this 

phenomenon means that people have access to the Internet to a greater extent than 

before. Swedish banks have been taking advantage of this trend by developing mobile 

banking applications where they offer their customers the ability to perform banking 

transactions using their mobile phone. Although the benefits of this increased access are 

many, there are still some drawbacks. The most talked about drawback regarding banks’ 

mobile applications is the lack of security that could lead to privacy risks. 

 

Based on personal experience, we had concerns about the area usability and security for 

mobile banking applications and these thoughts are the basis of our work. Our aim is to 

examine usability and security of identification methods and the usability of processing 

transactions in the mobile bank application from a user perspective. To explore these 

areas we will review and get support from theories and previous research and in 

addition, we apply a number of methods. In conclusion, we’ve compiled guidelines 

based on the results of our study of how a bank’s mobile application should be designed 

to meet user needs and preferences. 

 
Keywords: Banking, mobile banking, mobile application, mobile phone, human-

computer interaction, security, usability, user interface, interaction, identity. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Internets stora genombrott ägde rum i mitten på 90-talet och sedan dess har 

utvecklingen tagit stora kliv framåt. I dagens samhälle ingår användandet av internet 

som en naturlig del i många svenskars dagliga rutiner. Enligt Findahl (2013) är 

uppkomsten av mobilt internet en av de största förändringarna de senaste åren. Detta har 

lett till att användandet av internet idag sker allt mer på mobila enheter som 

smartphones och surfplattor. Effekten av detta är att människor har tillgång till internet i 

större utsträckning än förut (Findahl, 2013).    

 

Det stora uppsvinget för användandet av internet i mobiltelefonen skedde 2011 och 

enligt .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2013) var anledningen till detta förbättrad 

teknik och lägre avgiftskostnader. Men det var inte bara antalet användare som ökade, 

utan även själva intensiteten i användandet. År 2011 använde 36 procent av svenska 

befolkningen (personer över 12 år) en smartphone, men siffran har ändrats drastiskt 

sedan dess. Den senaste siffran från 2013 visar istället att användandet är uppe i 65 

procent (.SE Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2013). 

 

De svenska bankernas mobilapplikationer, som finns tillgängliga för bland annat 

smartphones, ger kunderna möjligheten att sköta sina bankärenden i sin vardagsmiljö. I 

takt med det ökande användandet av smartphones ökar även användandet av mobila 

bankapplikationer (Appel, 2013). En bankapplikation är en mobilversion av 

internetbanken för datorer, skillnaden är att gränssnittet i bankapplikationen har 

anpassats efter mobilens betydligt mindre skärm för att applikationen ska blir mer 

lättanvänd (Appel, 2013).  

 

Även om fördelarna anses vara många med denna ökade tillgång och möjlighet att 

utföra bankärenden via mobiltelefonen så finns det ändå nackdelar. Den mest omtalade 

nackdelen är bristande säkerhet som i sin tur kan medföra integritetsrisker. Bland annat 

Datainspektionen (2012) har riktat stark kritik mot att en del bankapplikationer brister 

vad gäller att uppnå god säkerhet. 
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1.2 Problemformulering 
Vår huvudsakliga frågeställning lyder “hur uppnås god användbarhet för 

identifikationsmetoder och hantering av transaktioner via en internetbanks 

mobilapplikation?”. 

 

För att kunna besvara den huvudsakliga frågeställningen har vi formulerat följande 

delfrågor: 

• Vad innebär god användbarhet för hantering av transaktioner via internetbankers 

mobilapplikationer? 

• Vad innebär god användbarhet och säkerhet för identifikationsmetoder i 

internetbankers mobilapplikationer? 

1.3 Syfte 
Utifrån personliga erfarenheter uppstod funderingar kring området användbarhet och 

säkerhet för identifikationsmetoder samt användbarhet för hantering av transaktioner i 

internetbankers mobilapplikationer. Efter vidare undersökning upptäckte vi att det finns 

tydliga brister vad gäller säkerheten för vissa identifikationsmetoder hos en del banker 

(Datainspektionen, 2013) och att det därför finns ett behov av att undersöka möjligheten 

att utveckla riktlinjer för hur dessa brister kan undvikas samtidigt som man lägger fokus 

på användbarheten. Syftet med denna studie är därför att sammanställa riktlinjer för hur 

en bank kan utforma sin mobilapplikations användargränssnitt för att uppnå god 

användbarhet ur ett användarperspektiv. Vi kommer att sammanställa dessa riktlinjer 

med hjälp utav tidigare forskning kring ämnet och de användartester och övriga metoder 

som vi har valt att tillämpa. 

1.4 Avgränsning 
Internetbanker tillhandahåller många tjänster, till exempel kontohantering, 

transaktioner, sparande, lån med mera. Vi valde att rikta in oss på 

identifikationsmetoder och transaktioner via bankernas mobilapplikationer för att 

underlätta vid användartester och för att reducera mängden data som behövde samlas in, 

då vi haft en bestämd tidsplan att hålla oss till. Med anledning av att vårt arbete ska 

hålla sig inom ramarna för informatik går vi inte in på området systemsäkerhet, då det 

råder under datavetenskap.  
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Bankerna erbjuder tjänster för olika plattformar, till exempel internetbank via dator och 

mobilapplikationer för olika operativsystem. Vi valde att avgränsa vår undersökning till 

mobilapplikationer för iPhone 5 med operativsystem iOS 7.1, som var den senaste 

tillgängliga versionen vid tiden då vi utförde användartesterna. 

 

Under användartesterna använde testpersonerna följande versioner av 

mobilapplikationerna: BankID säkerhetsapplikation 6.0.1, SEB mobilapplikation 5.4, 

Länsförsäkringar mobilapplikation 2.3.1 och Färs & Frosta Sparbank (Swedbank) 

mobilapplikation 3.6.1. 

1.5 Definitioner av begrepp 
I denna uppsats kommer vi återkommande att använda oss utav ett antal begrepp som är 

relevanta och därför betydelsefulla för det forskningsarbete vi har utfört utifrån vår 

frågeställning. I detta stycke har vi valt att presentera dessa begrepp tillsammans med en 

kort och kärnfull definition av hur vi tolkar innebörden av dem. 

 

Användbarhet - hur effektivt och ändamålsenligt en användare kan använda en produkt eller 

tjänst för att på ett tillfredsställande sätt uppnå ett specifikt mål. 

 

Identifikationsmetod – information om att användaren är den han eller hon utger sig 

för att vara med hjälp av exempelvis pinkod, säkerhetsdosa eller BankID. 

 

Transaktion - när pengar flyttas från en part till en annan och omfattar både betalningar 

och överföringar. 

 

Betalning - när en part flyttar pengar till en annan part utifrån ett betalningsunderlag i form 

av exempelvis en faktura. 

 

Överföring - när en part flyttar pengar antingen mellan sina egna konton eller till en annan 

parts personkonto. 

 

Mobilapplikation - en mobilapplikation är ett tillämpningsprogram för smartphones som 

fyller ett direkt syfte för användaren. 
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Interaktion - ett samspel mellan olika komponenter, i vårt fall handlar det oftast om hur en 

människa samspelar med teknik. 

 

Användargränssnitt - den förbindelselänk som finns mellan användaren och en produkt eller 

programvara. Via användargränssnittet kan användaren påverka systemet, och systemet kan i 

sin tur presentera resultatet av användarens påverkan. 
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
För att skaffa oss mer kunskap om teorier och tidigare forskning inom området för vårt 

arbete valde vi att bryta ner vår frågeställning i beståndsdelar till områden som det 

tidigare forskats kring. För att kunna besvara frågeställningen “hur uppnås god 

användbarhet för identifikationsmetoder och hantering av transaktioner via en 

internetbanks mobilapplikation?” undersökte vi användbarhet, mobil användbarhet och 

vilken påverkan de mänskliga förutsättningarna har. Vi undersökte även mobila 

användargränssnitt innan vi redovisar källor för vad som anses vara god säkerhet för 

identifikationsmetoder i internetbankers mobilapplikationer. 

2.1 Användbarhet 
Användbarhet innebär enligt Dumas & Redish (1994) att människor kan använda en 

produkt på ett snabbt och enkelt sätt för att utföra önskvärda uppgifter, och fyra 

principer ligger till grund för denna förklaring av användbarhet: 
 

Användbarhet innebär att användaren sätts i fokus. 

För att lyckas utveckla en användbar produkt är första steget att identifiera vilka de 

framtida användarna är. Därefter är det viktigt att skapa sig en förståelse för dessa 

användare och dessutom involvera dem i arbetet med att framställa produkten. 
 

Användaren använder produkten för att kunna vara produktiv. 

Dumas & Redish (1994) påpekar att det är endast användarna som kan avgöra hur lätt 

en produkt är att lära sig att använda, och detta gör de bland annat baserat på hur lång 

tid det tar för dem att utföra de uppgifter som önskas och hur många steg de måste 

arbeta sig igenom för att nå det slutgiltiga målet. 
 

Användare är upptagna människor som strävar efter att slutföra uppgifter. 

Hård- och mjukvaror är verktyg som hjälper användare att utföra arbetsuppgifter. 

Användares toleransnivå för hur mycket tid de behöver lägga ner för att lära sig 

använda verktyg är i allmänhet låg. Med anledning av att människan idag lever i en 

upptagen tillvaro överväger man ständigt hur mycket tid och ansträngning man är villig 

att ägna åt en uppgift utifrån vilken nytta som erhålls. Därför är det enligt Dumas & 

Redish (1994) många användare som förknippar användbarhet med produktivitet, det 
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vill säga att god användbarhet innebär att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 

effektivt sätt. 
 

Det är användarna som avgör hur lätt en produkt är att använda. 

Hur lätt en produkt är att använda kan enbart avgöras av användarna. För att utveckla 

användbara produkter måste en förståelse etableras för hur mycket tid en användare är 

villig att spendera på att lära sig hur en produkt och dess funktioner fungerar. Om en 

produkt är svår och tidskrävande att lära sig menar Dumas & Redish (1994) att det kan 

leda till att användaren enbart använder ett begränsat antal funktioner. 

2.1.1 Användbarhet för människa-tekniksystem 
Ett människa-tekniksystem är ett system där människan agerar i samspel med teknik. 

Tekniken kan bestå av exempelvis mobiltelefon eller persondator. Ett människa-

tekniksystem som fungerar på ett önskvärt sätt kan öka välbefinnandet för människan 

(Osvalder & Ulfvengren, 2010). 
 

Den ursprungliga betydelsen av användbarhet inom området människa-tekniksystem är 

att systemet ska vara lätt att använda, lätt att lära sig, flexibelt och dessutom skapa en 

god attityd hos användaren. Ett system som uppnår god användbarhet kännetecknas 

bland annat genom att användaren inom ett lämpligt tidsintervall lyckas genomföra 

uppgifterna som önskas, att systemet innehåller enbart nödvändiga funktioner och att 

användaren på ett enkelt och framgångsrikt sätt kan använda systemet under varierande 

omständigheter (Benyon, 2010). 
 

Den första och viktigaste regeln vad gäller användbarhet enligt Krug (2006) är att 

användarna aldrig ska behöva tänka. Detta innebär att när en användare besöker 

exempelvis en webbsida ska användaren uppleva den som tydlig och framförallt 

självförklarande. Krug (2006) menar på att människor inte uppskattar när de behöver 

lägga ner energi på att försöka förstå sig på saker och ting. Därför är det viktigt att 

användaren kan förstå vad webbsidan handlar om och hur den ska användas utan någon 

större ansträngning.  

2.2 Användbarhet utifrån mänskliga förutsättningar 
Eftersom människan ständigt strävar efter att hitta nya lösningar som kan göra livet 

bättre har resultatet blivit ett samhälle som mångt och mycket förlitar sig på tekniska 
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hjälpmedel. Baserat på detta menar Westerholm & Åström (2002) att det är viktigt att 

utveckla tekniken på människans villkor. För att förebygga problem med människa-

maskin-interaktion bör tekniken utvecklas utifrån människans förutsättningar och 

möjligheter. 

  

Vid utveckling av teknik där människans förutsättningar och möjligheter sätts i fokus är 

det därför viktigt att konstruktörerna av tekniken sätter sig in i och förstår hur 

människan uppfattar sin omvärld. Genom detta tillvägagångssätt kan många av de 

problem som konstruktörerna har med att anpassa tekniken till användaren undvikas. 

Dessutom måste det ses som ett faktum att användarna i de flesta fall inte agerar som 

konstruktörerna har tänkt sig. Westerholm & Åström (2002) menar att det bör finnas 

med i beräkningarna att användarna missar relevant information och trycker på fel 

knappar. 

2.2.1 Konceptuella modeller 
Människan söker ständigt förståelse för saker och ting som sker och framförallt vad 

meningen med det är, och med anledning av detta är det enligt Norman (1989) vanligt 

att det uppstår frustration när man försöker lära sig något som känns helt obegripligt. 

För att kunna förstå hur saker ska användas menar Norman (1989) att människan 

behöver konceptuella modeller över hur de fungerar. 
 

En konceptuell modell är den bild som människan skapar sig av hur saker är uppbyggda 

och tänkta att användas. När designers misslyckas med att förse användarna med en 

tydlig konceptuell modell blir användarna tvingade till att hitta på egna och Norman 

(1989) menar på att det i de flesta fall leder till en felaktig bild av hur produkten 

fungerar. Lättförståeliga konceptuella modeller är därför avgörande för hur lyckad en 

produkts användbarhet och design kommer upplevas vara. 

2.2.2 Synsinnet 
Det sinnet som människan utnyttjar mest är synen. Människan förlitar sig främst på de 

intryck som registreras via synen, och enligt Osvalder & Ulfvengren (2010) är det 

närmare 80 procent av alla sinnesintryck som tas in via ögonen. 

När visuell information ska presenteras för användaren finns det några viktiga 

designfaktorer som designern måste ta hänsyn till. Några av dessa faktorer är kontrast, 

färgval och belysningsstyrka (Osvalder & Ulfvengren, 2010). Dessutom är det som 
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designer viktigt att tänka på att utformningen av en produkt måste anpassas efter de 

kontexter som produkten kommer att användas i. När en uppgift ska utföras i 

exempelvis en stressig miljö med dåliga belysningsförhållanden ställs det automatiskt 

högre krav på att den visuella informationen presenteras på ett genomtänkt sätt. 

 

Människan uppfattar skillnader mellan ljusa och mörka ytor med hjälp av ögats 

kontrastkänslighet. Tack vare kontrastkänsligheten kan människan urskilja olika former 

och linjer på ett objekt. Det är lättare att upptäcka objekt och ytor som erbjuder hög 

kontrast och därför upplever människan det svårt att uppfatta text och objekt vid dåliga 

belysningsförhållanden (Osvalder & Ulfvengren, 2010). 

2.2.3 Uppmärksamhet och perception 
Osvalder & Ulfvengren (2010) skriver att uppmärksamhet och perception innebär att 

människan riktar sina mentala resurser mot det som bedöms som viktigast i den 

upplevda situationen.  Enligt Benyon (2010) är att kunna välja och avgöra vart man vill 

rikta sin uppmärksamhet en viktig mänsklig förmåga, och att den dessutom spelar en 

central roll för att människan ska kunna interagera med maskiner. 
 

Osvalder & Ulfvengren (2010) menar på att människans uppmärksamhet måste vara 

antingen riktad eller delad. Vid riktad uppmärksamhet fördelas den mentala kapaciteten 

genom att för korta stunder välja ut vart fokus bör ligga. Delad uppmärksamhet innebär 

att människan kan följa information från flera källor samtidigt utan att någon 

information blir lidande. 
 

Perception står för hur människan tänker, förstår omvärlden och minns saker (Osvalder 

& Ulfvengren, 2010). Enligt Johnson (2010) är människans perception av omvärlden 

inte en sann skildring av hur den egentligen ser ut. Anledningen till detta är att vi oftast 

uppfattar det som vi förväntar oss att uppfatta. Människans förväntningar, och därmed 

perception, grundas på de erfarenheter som vi har samlat på oss i det förflutna, det 

aktuella sammanhanget och våra framtida mål (Johnson, 2010).    

 

En användare som befinner sig på en webbsida klickar oftast på knappar och länkar utan 

att noggrant titta på dem. Johnson (2010) menar på att användarnas perception av det 

som visas på bildskärmen till största del bygger på tidigare erfarenheter och de 
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förväntningar som uppstår utifrån dessa, och att detta i sin tur leder till att det inte läggs 

lika stor fokus på de faktiska element som finns tillgängliga på skärmen. Om 

exempelvis en ”skicka-knapp” i ett formulär på en webbsida har en annan form eller 

färg gentemot andra ”skicka-knappar” på samma webbsida, kan det leda till att 

användaren har svårt att hitta knappen (Johnson, 2010).   
 

Johnson (2010) skriver att de mål som människan formulerar och sedan strävar efter att 

uppnå har en stor inverkan på vår perception. Anledningen till detta är att vi omedvetet 

sorterar bort saker och ting som känns irrelevanta för våra mål. En användare som är ute 

efter specifik information på en webbsida navigerar sig runt utan att läsa allt 

textmaterial som webbsidan innehåller. Användaren kommer endast att lägga märke till 

det material som har någon anknytning till den efterfrågade informationen (Johnson, 

2010). Enligt Johnson (2010) är det inte bara frågan om att användaren ignorerar 

oväsentligt material, utan i de flesta fall lägger användaren inte märke till det 

överhuvudtaget.    

2.2.4 Minnet 
Utan minnet skulle det vara omöjligt för människan att lära sig saker, tänka och utföra 

handlingar, då det är tack vare minnet som vi kan dra nytta av tidigare erfarenheter vid 

senare tillfällen (Osvalder & Ulfvengren, 2010). Enligt Osvalder & Ulfvengren (2010) 

är minnessystemets tre grundläggande funktioner att registrera information, lagra 

information och ta fram information vid behov. 
 

Minnet delas upp i ett korttidsminne och ett långtidsminne. Människan utnyttjar 

korttidsminnet för att kunna bearbeta intryck som registreras via sinnena, reflektera över 

upplevelser och lösa problem (Osvalder & Ulfvengren, 2010). Enligt Benyon (2010) är 

korttidsminnets kapacitet väldigt begränsad, men att det är användbart exempelvis när 

vi ska komma ihåg ett telefonnummer under tiden vi slår det. Till skillnad från 

korttidsminnet används långtidsminnet för att lagra tillförlitliga saker, såsom vårt namn 

och annan biografisk information (Benyon, 2010). 

Enligt Osvalder & Ulfvengren (2010) kan aktiv information lätt störas av ny 

inkommande information, känslor och stress. Därför finns det en risk för överbelastning 

av korttidsminnet. Med anledning av detta är det viktigt att interaktiva datasystem och 

dess användargränssnitt hjälper användarna att komma ihåg väsentlig information från 
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ett moment till ett annat, och inte kräva att användarna ska komma ihåg vilka handlingar 

de har utfört eller vart i systemet de befinner sig (Johnson, 2010). 

2.2.5 Att fatta beslut och lösa problem 
Westerholm & Åström (2002) menar på att grunden i alla typer av mänskliga aktiviteter 

är vår förmåga att finna lösningar på olika sorters problem, då vi under en 

problemlösningssituation ställs inför en mängd olika alternativ och därav beslut som vi 

kan välja mellan för att uppnå vårt mål. Processen med att fatta ett beslut varierar då 

människan ibland fattar beslut i ögonblicket, och ibland ingår exempelvis avancerade 

analyser innan ett beslut kan tas (Osvalder & Ulfvengren, 2010).  Rasmussens (1983) 

SRK-modell beskriver tre nivåer av mänskligt beteende som i sin tur används för att 

beskriva tre typer av beslutsfattande. 
 

Färdighetsbaserat beteende innebär automatiska handlingar där människan omgående 

reagerar på perceptuella signaler. Detta beteende ingår i många av människans 

vardagliga aktiviteter, exempelvis när vi öppnar dörrar eller simmar.  

 

Regelbaserat beteende uppstår i situationer som upplevs bekanta. Människan har tränats 

för eller har erfarenheter av liknande situationer och har på så sätt lyckats utveckla 

regler för dessa. När en bilförare ser en stoppskylt och tar beslutet att stanna, tillämpas 

regelbaserat beteende.  
 

Kunskapsbaserat beteende inträffar när människan vistas i en ny och obekant situation, 

där det inte finns några färdiga regler att förlita sig på. I sådana situationer är det 

problemlösning och beslutsfattande som gäller. Detta beteende tillämpas när man 

exempelvis ska använda en mobiltelefon för första gången och inte känner till dess 

funktioner och hur den ska hanteras. För att finna svar på detta måste användaren utföra 

aktivt mentalt arbete som att läsa manualen eller testa sig fram för att reda ut vad de 

olika funktionerna innebär (Osvalder & Ulfvengren, 2010). 

2.3 Användargränssnitt 
Ett användargränssnitt består, enligt Osvalder & Ulfvengren (2010), dels av 

informationsdon som presenterar olika typer av information om ett system och dels av 

manöverdon som används för att manövrera systemet. Med hjälp av dessa ska 
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användaren både kunna förstå och hantera teknik för att lösa uppgifter på ett tryggt och 

säkert sätt. 
 

Normans 7-stegsmodell visar processen för hur en användare går tillväga för att 

formulera och lösa en uppgift (Norman & Draper, 1986): 

1. Användaren formulerar ett 

mål.  

2. Användaren har för avsikt att 

uppnå målet.  

3. Användaren skapar en sekvens 

av handlingar för att uppnå 

målet.  

4. Användaren utför 

handlingssekvensen.  

5. Användaren mottar status efter 

utförd handlingssekvens.  

6. Användaren varseblir 

resultatet utifrån sina 

förväntningar.  

7. Användaren utvärderar 

resultatet mot vad som 

förväntades skulle hända.  

 

 
 
Bild 1. Normans 7-stegsmodell. 

 

Processen ligger till grund för hur en användare interagerar med ett system och i denna 

interaktion kan det uppstå problem vid både utförande och utvärdering, något som 

Norman (1986) betecknar som kunskapsklyftor. 

 

Kunskapsklyftor till följd av problem i utförande är huvudsakligen kopplad till 

utformningen av systemets manöverdon och innebär svårigheter för användare att 

omsätta mentala mål till handlande. Användaren vet vad man vill uppnå, men inte hur 

man ska uppnå det. Den andra formen av kunskapsklyfta, problem i utvärdering, är 

främst kopplad till utformningen av systemets informationsdon och innebär svårigheter 

Förväntningar

MENTAL AKTIVITET

FYSISK AKTIVITET

Sekvens av
handlingar

Utförande

Tolkning av
resultat

Perception

MålMål
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för användaren att utvärdera om systemets svar överensstämmer med det önskade målet. 

Användaren ser, hör eller känner något, men vet inte vad.  
 

Kunskapsklyftorna leder ofta användare till felaktiga handlingar, menar Osvalder & 

Ulfvengren (2010). Det är oförståelse för systemet som orsakar större delen av 

incidenter relaterade till komplexa tekniska system och detta beror på ofullständig och 

bristfällig utformning av användargränssnittet. Norman (1988) menar att det är 

designerns uppgift att identifiera eventuella kritiska element och att minimera risken att 

fel uppstår, eller åtminstone vilken konsekvens felet får om det skulle uppstå.  

2.3.1 Designprinciper 
Användare och system kommunicerar med varandra genom användargränssnittet och 

det finns enligt Osvalder & Ulfvengren (2010) designprinciper som kan underlätta för 

en god kommunikation mellan parterna.  
 

Gestaltlagarna om närhet, likhet, kontinuitet och komplettering är generella inom design 

och har betydelse för hur ett användargränssnitt bör utformas (se Bild 2). Element som 

hör ihop bör placeras nära varandra och element som har samma betydelse eller 

funktion bör likna varandra (Krug, 2006). Människan har förmågan att koppla ihop 

saker som följer efter varandra, vilket innebär kontinuitet, och kan utläsa mening i något 

som visas ofullständigt genom att med hjälp av komplettering likna det vid något som 

man känner igen (Osvalder & Ulfvengren, 2010). 

 

Närhet 

 

Likhet 

 

Kontinuitet 

 

Komplettering 

 
Bild 2. Illustration över gestaltlagarna enligt Osvalder & Ulfvengren (2010). 

 

Färger kan förmedla ett budskap, om än ett kulturellt betingat sådant. I västvärlden finns 

inlärda betydelser av ett antal färger och dessa kan användas som färgkodning vid 

utformning av användargränssnitt (Benyon, 2010): 
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Röd Symboliserar stopp, fara, varmt, eld 

Gul Symboliserar varning, sakta, testning 

Grön Symboliserar OK, kör, fortsätt, på 

Blå Symboliserar kallt, vatten, lugnt 

Färger bör dock användas varsamt, generellt ska ett användargränssnitt inte innehålla 

mer än fyra olika färger. Det finns även vissa kombinationer som bör undvikas på grund 

av fysiska förutsättningar hos användare. (Osvalder & Ulfvengren, 2010) 

2.3.2 Mobil användbarhet 
Hoober & Berkman (2011) har samlat ett antal designprinciper för mobila 

användargränssnitt: 
 

Värdera användarens inmatade data 

Att ge input till en mobiltelefon kan vara besvärligt när man inte är bekväm med 

gränssnittet eller om användaren befinner sig i en omgivning som försvårar 

omständigheterna. Därför är det viktigt att förse användargränssnittet med funktioner 

som gör att användarens inmatningar inte går förlorade vid exempelvis felaktigt ifyllda 

formulär eller förlorad nätverksuppkoppling. 

 

Inse att mobiltelefoner är personliga 

Mobiltelefoner används oftast bara av en person och därför kan användargränssnittet 

med fördel spara information om ägaren. Hoober & Berkman (2011) råder till att 

undvika att tvinga användaren att mata in sina uppgifter vid upprepade tillfällen och 

förespråkar istället att använda andra metoder för att identifiera användaren. 
 

Ge livet företräde 

Till skillnad från stationära datorer så påverkas mobiltelefonanvändande i större 

utsträckning av i vilken kontext användandet sker i. Mobiltelefonen ägnas ofta bara ett 

ögonblicks uppmärksamhet eller i samband med en annan aktivitet. Därför bör 

användaren inte avbrytas i sina aktiviteter om det inte är absolut nödvändigt. 
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Inse att mobiltelefoner måste fungera i alla kontexter 

Eftersom människor och deras mobila användningsområden och miljöer varierar så bör 

anpassning ske till de förhållanden som råder. Saker som ljus, bullernivå, temperatur har 

påverkan på interaktionen och ska därför tas med i beräkningarna vid utvecklingen. 

Buxton (2007) myntade uttrycket “designing for the wild” och menar att en kontextuell 

design måste baseras på förståelse för den större sociala och fysiska kontext inom vilken 

den är menad att användas. 
 

Använd sensorer och funktioner 

Dagens smartphones har en mängd funktioner som kan utnyttjas för att förenkla 

tillvaron för användaren. Det finns oftast information lagrad i mobiltelefonen som kan 

användas för att automatisera funktioner och när det finns möjlighet bör man dra nytta 

av mobiltelefonens personliga natur för att öka användbarheten. 
 

Ge användaren företräde 

När en användare utför en aktivitet bör detta inte störas genom att förflytta fokus eller 

avbryta aktiviteten helt, vilket gör att användaren tappar tråden. Det är däremot möjligt 

att göra användaren uppmärksam genom att till exempel ge en ljudsignal. 
 

Säkerställ enhetlighet 

Att följa vissa normer eller mönster är till fördel för användaren. Inom en applikation 

eller webbplats bör funktioner utformas på samma sätt och gärna även anpassat efter det 

operativsystem man utvecklar för. 
 

Respektera information 

Det är viktigt att inte låta designmässiga lösningar ta överhanden i mobila 

användargränssnitt, exempelvis för att spara plats. Presentation och visualisering ska 

användas för att förtydliga information, men inte för att modifiera den data som 

applikationen ska presentera. 

2.3.3 Användargränssnitt för mobiltelefoner 
Enligt Hoober & Berkman (2011) råder designprinciperna som övergripande riktlinjer, 

medan det finns olika designmönster som kan appliceras vid design för mobila enheter. 

Principerna är generella regler som designmönstren råder under. Totalt sett har Hoober 

& Berkman (2011) identifierat 76 designmönster som man anser som bästa praxis vid 
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utformning av mobila gränssnitt och vi har i vårt arbete ringat in de som förekommer i 

våra testade applikationer: 
 
Knappar är det bästa alternativet för att initiera omedelbara åtgärder i ett 

användargränssnitt, enligt Hoober & Berkman (2011). De förekommer ofta i samband 

med formulär som innehåller olika typer av inmatningsfält, radioknappar eller 

kryssrutor. Knappar måste vara lätta att se och interagera med. Färg och kontrast hjälper 

knappen att stå ut från bakgrunden och den bör vara försedd med läsbar text som 

beskriver dess funktion. Beroende på vilken aktivitet som knappen triggar ska 

designern, enligt Hoober & Berkman (2011), förse den med lämplig metod för 

feedback. Om inte ett klick resulterar i omedelbar återkoppling till användaren så bör 

gränssnittet på något sätt indikera att processen är pågående. Även Norman (1988) 

menar att återkoppling är ett kritiskt moment för en god användarupplevelse och att 

utebliven återkoppling leder till osäkerhet och felaktiga uppfattningar av systemet. 
 

Rubriker är text som förser element i användargränssnittet med tydlig och korrekt 

information om dess innehåll och funktion. Det är, enligt Hoober & Berkman (2011), 

viktigt att ha användarna i åtanke när man väljer rubriker. Detta därför att det är 

viktigare att användaren förstår betydelsen av rubriken än att designern och utvecklaren 

av mobilapplikationen gör det. Det är i allmänhet viktigt att undvika visst språkbruk vid 

utveckling av digitala tjänster, så som jargong eller utpräglat fackspråk. Man bör även 

vara aktsam med tonen i exempelvis felmeddelande då det kan förvirra eller irritera 

användaren. Tumregeln är att använda ett språkbruk som användaren kan relatera till 

(Hoober & Berkman, 2011). 
 

Feedback till användaren är en av Normans (1986) designprinciper. Enligt Hoober & 

Berkman (2011) är feedback det omedelbara upplevda resultatet av en handling, 

exempelvis när användaren klickar på något i ett gränssnitt. En utebliven feedback kan, 

enligt Hoober & Berkman (2011), innebära att användaren missförstår systemets status 

och därför utför handlingar som avbryter processen. 
 

Felmeddelande uppstår när en användare orsakat ett fel i ett digitalt system. Krug 

(2006) anser att med tillräcklig användartestning innan utveckling kan ett digitalt 

system bespara användare många problem från att uppstå. Men när det väl uppstår fel 
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bör systemet förse användaren med information som gör att det blir uppenbart hur felet 

ska åtgärdas. Benyon (2010) menar att det är en väsentlig del av designprocessen att 

beräkna vilka fel användare kan tänkas göra och att utforma systemet efter denna 

vetskap. En god regel enligt Benyon (2010) är att alltid förse kritiska punkter i 

gränssnittet med en extra varningsskylt för dessa handlingar för att låta användaren 

bekräfta att det verkligen är vad han eller hon önskar utföra innan det utförs. Desto mer 

specificerat felmeddelande, ju enklare blir det för användaren att reparera sitt fel 

(Benyon, 2010). Detta innebär att generella felmeddelande bör undvikas och istället 

uppmana användaren till vad han eller hon bör göra för att uppnå det som var 

intentionen. 
 

Ikoner är enligt Hoober & Berkman (2011) en grafisk representation av en funktion 

eller destination i ett användargränssnitt. Korrekt utformade ikoner kan underlätta 

användarens förståelse och ihågkommande av gränssnittets funktioner. Hoober & 

Berkman (2011) rekommenderar att komplettera ikoner med någon sorts kort text som 

beskriver vilken funktion eller destination som ikonen leder till. Tolkningen av ikoner är 

inte alltid självklar för användaren och därför måste användaren oftast få en överblick 

över vilka alternativ som är tillgängliga innan ett beslut kan tas. Krug (2006) menar att 

vissa ikoner i särskilda kontexter är så pass etablerade att de går att använda utan att ge 

en förklarande text.  
 

Formulär kan vara problematiska på mobila enheter då Nielsen & Budiu (2013) 

uttrycker att de flesta användare ogillar att skriva på mobila enheter av olika 

anledningar. På ett fysiskt tangentbord kan användaren lära sig tangenternas placering 

och skriva utan att titta. Det är dessutom möjligt att känna tangenternas form med 

fingertopparna, till skillnad från ett virtuellt tangentbord som visas på en skärm. Ett 

virtuellt tangentbord kräver därför användarens uppmärksamhet i större utsträckning, 

vilket påverkar användarupplevelsen negativt. 

Eftersom formulär därmed blir en olägenhet för användare rekommenderar Nielsen & 

Budiu (2013) att systemet bör hjälpa användaren att skriva i största möjliga 

utsträckning. Detta innebär att endast nödvändig information bör efterfrågas och att 

formulär utformas för att vara så korta som möjligt. En praktisk lösning är att använda 

mobiltelefonens funktioner för att minimera mängden information som användaren själv 

behöver mata in (Nielsen & Budiu, 2013). Exempelvis kan användarens position hämtas 
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in via GPS, kameran kan läsa av information från externa, visuella källor och 

användaren kan tala till telefonens mikrofon. 

Ytterligare en riktlinje från Nielsen & Budiu (2013) är att utnyttja teknikens förmåga att 

automatisera processer, till exempel kan systemet räkna ut vilken typ av kreditkort 

användaren har genom att läsa av kortnumret. 
 

Kontinuitet kan underlätta för användare att tillgå, lära sig och minnas ett tekniksystem. 

Därför rekommenderar Benyon (2010) att vara konsekvent i utformningen av 

användargränssnitt. Detta innebär dels att man utformar interaktionselement utefter 

vedertagna principer, men även att man behåller en visuell linje för tekniksystem över 

olika plattformar. 
 

Översikt inom digitala system handlar både om att veta var man befinner sig och att 

hitta det man letar efter. Krug (2006) likställer navigering i digitala system med hur man 

väljer sina vägar i den fysiska världen, utifrån sina mål och uppfattningen av var man 

befinner sig, väljer användaren det alternativ som uppfattas som vägen mot 

måluppfyllelse. Att förse användaren med en god konceptuell modell för systemet är en 

annan av Normans (1986) designprinciper och går ut på att ge användaren en klar bild 

av vilka steg som måste genomgås för att uppnå önskade mål. 
 

Benyon (2010) menar att design av navigeringselement för mobila enheter är 

utmanande, då man ofta begränsas av skärmstorleken. Detta leder till att Normans 

(1986) designprincip om synlighet ibland åsidosätts då få interaktionselement i 

användargränssnittet får hålla en stor mängd funktioner, vilket innebär en utmaning för 

användaren att hantera. Enligt Hoober & Berkman (2011) bör dock mobila 

navigeringselement vara enkla och konsekventa för att inte överbelasta användarens 

korttidsminne. Navigeringselement som uppfattas som överdrivna eller irrelevanta 

kommer att ignoreras av användaren. 

2.4 Säkerhet för identifikationsmetoder 
Syftet med säkerhet för identifikationsmetoder i mobila banktjänster är att information 

om tillgångar och transaktioner inte ska vara åtkomlig för någon annan än behöriga 

personer. Detta görs genom att säkerställa identiteten för den person som begär åtkomst 
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till information och banktjänster och gör det möjligt för banken att få en bekräftelse på 

att till exempel en transaktion ska genomföras (Svenska Bankföreningen, 2007). 

 

Det finns ett antal olika sätt att identifiera sig själv på nätet och den i särklass vanligaste 

metoden är enligt Anders Thorsson (2010) med hjälp av ett användarnamn och lösenord 

som man själv har valt. Inom bankväsendet brukar motsvarande metod vara en 

kombination av personnummer och pinkod, men Datainspektionen (2012) fastslog att 

detta inte var en tillräckligt säker metod för att hantera identifiering då man riktade 

kritik mot flera banker. Detta eftersom att det skulle vara möjligt för vem som helst att 

logga in på tjänster som är kopplade till inloggningsuppgifterna om de skulle hamna på 

avvägar. 

2.4.1 Autentisering 
Att visa upp och kunna styrka sin identitet för en annan part kallas autentisering och kan 

graderas för hur pålitlig den anses vara. Detta kallas assuransnivå och det pågår ett 

globalt standardiseringsarbete för att ta fram en fyrgradig skala som avgör hur pass stark 

en viss autentisering är, men för nuvarande används uttrycken låg eller hög 

assuransnivå. 
 

För att uppnå en hög assuransnivå menar Thorsson (2010) att flera olika faktorer bör 

samspela för att tillsammans utgöra en kombinationslösning som ger en bekräftelse på 

att det är rätt person som begär åtkomst till den aktuella tjänsten. Detta kallas 

flerfaktorsautentisering och innebär att man på flera olika sätt styrker påståendet att man 

är den man utger sig för att vara: 
 

Med något man vet eller kan 

Någon form av kunskap som användaren besitter, men som inte nödvändigtvis är unik 

för den användare som är behörig för tjänsten. Kan stjälas eller förfalskas utan 

användarens vetskap. 

 

Med något man har 

Ett identitetsintyg utfärdat av en betrodd identitetsleverantör i form av ett fysiskt eller 

icke-fysiskt föremål som fungerar som ett certifikat för identifikation. 
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Med något man är 

Något som är unikt för personen i fråga, till exempel fingeravtryck eller utseende. 
 

Datainspektionen (2012) uttrycker i ett beslut mot tre svenska banker att en 

identifikationsmetod med endast enfaktorsautentisering inte är tillräcklig för de 

integritetskänsliga uppgifter som en bankapplikation innehåller. 

2.4.2 Pinkod 
Pinkod, lösenord eller namnteckning är exempel på enfaktorsautentisering med låg 

assuransnivå (Thorsson, 2010). Man identifierar sig med något man vet eller kan. 

Anledningen till att denna faktor ensam har låg assuransnivå är för att det är möjligt att 

förfalska eller på andra sätt komma över uppgifterna och därmed logga in på tjänsten. 

Det går alltså inte att veta att det är rätt person som loggar in, bara att det är någon som 

kan inloggningsuppgifterna.  

 

Datainspektionen (2012) menar att eftersom applikationer till mobiltelefoner är något 

som ofta används på allmän plats, så är det en ökad risk att någon obehörig person kan 

få tillgång till inloggningsuppgifterna. Dessutom förekommer det ofta lösenordsstölder 

vid bland annat hackningsattacker mot webbtjänster som innehåller känsliga 

användaruppgifter. Eftersom många människor använder samma lösenord på ett antal 

olika tjänster kan konsekvenserna av lösenordsstölder bli svåra. Problemet är även att 

det är svårt att upptäcka att någon obehörig fått tillgång till användaruppgifterna. 

2.4.3 Mobilt BankID 
BankID är en av de vanligaste metoderna för e-legitimation (Thorsson, 2010) och består 

av en fil som laddas ner från banken där användaren är kund och som kombineras med 

en pinkod för att styrka identiteten. I fallet med Mobilt BankID knyts e-legitimationen 

till den telefon som det hämtats till. Kombinationen av ett digitalt certifikat och en 

pinkod skapar en tvåfaktorsautentisering som ger en högre assuransnivå, eftersom man 

styrker sin identitet både med något man vet eller kan och med något man har. En 

nackdel med BankID är, enligt Thorsson (2010), att det använder personnummer som 

identifikationsmetod, vilket kan innebära ett potentiellt integritetsproblem. 

Datainspektionen (2011) har gjort en granskning och godkänner BankID efter en tillsyn 

av personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (1998:204).    
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2.4.4 Elektronisk säkerhetsdosa 
Användning av en elektronisk dosa kräver en betrodd legitimation för att få tillgång till 

dosan från banken som utfärdar den. Användaren väljer en pinkod som krävs för att 

öppna upp dosan för användning och dosan genererar engångskoder med kort 

giltighetstid (Svenska Bankföreningen, 2007). En elektronisk dosa lämnas inte ut från 

banken utan en giltig legitimation, till exempel ett körkort (som i sin tur är en 

flerfaktorsautentisering), vilket styrker autentiseringen med något man är. I 

kombination med pinkoden (något man vet eller kan) och den elektroniska dosan med 

dess engångskoder (något man har) så skapas en hög assuransnivå genom att flera 

faktorer skapar en kombinationslösning för identifikation, en så kallad 

flerfaktorsautentisering (Thorsson, 2010). 
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3. METOD 
För att nå fram till ett resultat på den frågeställning vi formulerat har vi genomfört ett 

antal metoder. Enligt Osvalder et al (2010) så bör man reflektera över vad studiens 

syfte, mål och frågeställning är innan man väljer lämpliga metoder. Därför inleder vi 

denna del med att se på skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder innan vi 

går igenom de metoder som vi valt ut för vår studie. För att uppnå goda resultat anser 

Osvalder et al (2010) att det är viktigt att vedertagna och dokumenterade metoder 

används. De menar även att metoderna kan modifieras eller utvecklas för att fungera 

bättre i den aktuella situationen. Så har vi även resonerat i vårt tillvägagångssätt, då vi 

använt oss av grundläggande metodik som vi utformat efter vårt egna behov av kunskap 

för att kunna besvara vår frågeställning. 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Inom forskning skiljer man på olika metoder för hur man genererar, bearbetar och 

analyserar information och kategoriserar dem som kvantitativa eller kvalitativa (Patel & 

Davidson, 2011). Kvantitativa resultat presenteras oftast, enligt Osvalder et al (2010), i 

direkta siffror från en mätning eller observation. Kvalitativa resultat ger däremot en 

“beskrivning och förståelse av omvärlden och sammanhang i form av ord och bilder” 

(Osvalder et al, 2010). Det innebär att man inte generaliserar resultat, utan istället 

betraktar dem som enskilda fall och Osvalder et al (2010) menar att detta är vanligt vid 

undersökning av exempelvis användbarhetsproblem. Det som avgör vilken inriktning 

man bör välja för sin forskning är, enligt Patel & Davidson (2011), vilken 

problemformulering man har för arbetet. 

 

Vi valde att gå vidare med en kvalitativ forskningsansats då vi var intresserade av att 

undersöka användbarheten hos internetbankers mobilapplikationer. Vårt mål med 

metoderna var att fånga upplevelser hos de användare som vi involverade och deras 

uppfattning av mobilapplikationernas användbarhet. 

3.2 Litteraturstudie 
För att samla bakgrundsinformation till en studie och för att beskriva det nuvarande 

kunskapsläget är litteraturstudie en lämplig metod, enligt Osvalder et al (2010). Sökning 

efter relevant litteratur har effektiviserats med modern teknik och det finns en mängd 
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databaser för olika områden. Patel & Davidson (2011) menar att vissa problem är av så 

specifik karaktär att det är svårt att hitta tidigare teorier eller modeller som förklarar det 

man undersöker. Då är det lämpligt att frigöra sig från den specifika situationen för 

problemområdet och istället se till vilka mänskliga egenskaper som ligger bakom 

fenomenet, för att på ämnet finna relevant bakgrundsinformation. Ur tidigare arbeten 

kan man se vilken metodik som använts och vilken inriktning som valts för att dra nytta 

av när den egna problemformuleringen arbetas fram och undersökningen planeras (Patel 

& Davidson, 2011). 

 

Vi har samlat in bakgrundsinformation till vår studie genom att bland annat ta del av 

tidigare skrivna examensarbeten och uppsatser inom vårt forskningsområde. Med hjälp 

av dessa har vi hittat relevanta referenser som vi i sin tur har studerat vidare. Enligt 

Osvalder et al. (2010) har sökningen efter relevant litteratur effektiviserats tack vare 

dagens moderna teknik, och vi kan inget annat än att instämma då vi har haft stor nytta 

av internet när vi har letat efter litteratur och tidigare forskning kring vårt 

forskningsområde. 

 

Vidare har stor del av den litteratur som ingått i vår utbildning Digital design varit 

användbar när vi har utfört vår litteraturstudie. Eftersom det är litteratur som vi är väl 

bekanta med sedan tidigare har vi på ett effektivt sätt kunnat välja ut den litteratur som 

är väsentlig för vårt arbete. 

3.3 Val av banker 
För att hitta mobilapplikationer att arbeta med så blev vi kunder hos sammanlagt sju 

olika internetbanker, något som var nödvändigt för att få tillgång till deras 

applikationer. De banker som ingick i den ursprungliga studien var Skandiabanken, 

Länsförsäkringar, Swedbank, Sparbanken Syd, SEB, Nordea och Handelsbanken. Hos 

dessa sju mobilapplikationer granskade vi användargränssnittet och gjorde en 

sammanställning av dem, ur vilken vi valde att gå vidare med Swedbank, SEB och 

Länsförsäkringar. Utformningen på dessa mobilapplikationer skilde sig väsentligt och 

kändes därför intressanta att arbeta vidare med. 
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3.4 Testpersoner 
När vi tillämpade metoden dagbok valde vi att involvera en testperson per bank, alltså 

blev det tre testpersoner totalt. De var alla kunder sedan tidigare hos den bank de förde 

dagbok över. Vid användartestet fortsatte vi i samma linje och involverade även där tre 

testpersoner. Anledningen till att vi bestämde oss för att begränsa antalet testpersoner 

för varje metod till just tre stycken är delvis att vi har undersökt tre olika 

bankapplikationer och ville att en kund från vardera bank skulle vara delaktig när 

metoderna utfördes.  

 

Dessutom var vi väl medvetna om när vi inledde detta arbete att vi har tydliga tidsramar 

att röra oss inom, och att vi därför inte skulle ha möjlighet att analysera och 

sammanställa hur mycket insamlad data som helst. Enligt Krug (2006) är tre 

testpersoner det ultimata antalet eftersom man med största sannolikhet kommer att bli 

medveten om de mest betydelsefulla problemen med hjälp av dessa, och att det 

dessutom är möjligt att utföra användartester med tre testpersoner under en och samma 

dag. Krug (2006) menar även på att om man involverar fler än fyra testpersoner finns 

det en risk att det resulterar i mer insamlad data än vad man har möjlighet till att gå 

igenom och sammanställa.   

 

När vi gjorde vårt urval av testpersoner funderade vi kring vilka demografiska 

egenskaper som skulle vara mest lämpliga för studien. Krug (2006) menar dock att det 

inte finns någon genomsnittlig användare och att människors användande av 

tekniksystem är personligt präglad. Användarnas reaktioner är beroende på så många 

olika variabler att det inte går att sammanfatta dem i vad som uppfattas som användbart 

för en större mängd användare. 

3.5 Dagbok 
Dagboksskrivande är en datainsamlingsteknik som, enligt Patel & Davidson (2011), kan 

användas för både kvantitativ och kvalitativ bearbetning. Det som styr på vilket sätt 

man utformar dagboksskrivandet är vilken typ av information som behövs för att 

besvara frågeställningen. Frågor som hur ofta och under hur lång tid självrapporteringen 

bör pågå beror på frågeställningens karaktär och hur mycket påfrestning det innebär, 

både för de individer som skriver dagboken och de som ska bearbeta materialet. 
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Patel och Davidson (2011) menar att det är lämpligt att ge utförliga anvisningar åt 

individerna som ska skriva dagboken om man avser att tillämpa en kvantitativ 

bearbetning, men att istället ge färre anvisningar då man önskar att extrahera 

individernas egna perspektiv på sin tillvaro. Risken med att ge utförliga anvisningar är 

då att man för över det egna perspektivet på individerna och påverkar därmed resultatet. 
 

Anledningen till att vi valde att tillämpa dagboksmetoden är att vi ville få tillgång till 

information gällande testpersonernas upplevelser när de använder sin befintliga banks 

mobilapplikation i sin vardagsmiljö. Vi sammanställde en kort beskrivning av 

dagboksskrivandet som vi önskade att våra testpersoner skulle föra (se Bilaga 1). Detta 

för att förklara vårt syfte och vad vi eftersökte, men precis som Patel & Davidson 

(2011) skriver är det frågeställningen som avgör hur noggranna anvisningar man bör ge 

till testpersonerna. Om man vill få reda på saker som rör testpersonens egna perspektiv 

på sin tillvaro bör man ge så få anvisningar som möjligt (Patel & Davidson, 2011). 
 

Eftersom vårt intresse låg i att få ta del av testpersonernas spontana upplevelser gällande 

användandet av bankapplikationen, valde vi att inte gå in djupare på vad de skulle 

dokumentera i sin dagbok, och därmed inte begränsa deras möjligheter till att uttrycka 

tankar, känslor och åsikter kring användandet i sig. De få riktlinjer vi gav dem var att de 

skulle reflektera över sitt faktiska användande av applikationen, hur de loggar in, om 

några svårigheter upplevs eller om det finns funktioner som är svåra att hitta.   

3.6 Användartest 
När man tillämpar den experimentella metoden användartest, låter man verkliga 

användare interagera med en produkt, teknisk utrustning eller ett system (Osvalder et al. 

2010). Enligt Osvalder et al. (2010) går metoden ut på att man låter användarna utföra 

ett antal relevanta och realistiska uppgifter i antingen laboratoriemiljö eller i 

verkligheten, som exempelvis kan vara en arbetsplats. I ett användartest kan man testa 

allt från en färdig produkt som redan finns på marknaden till en enkel prototyp som 

fortfarande är under utveckling (Osvalder et al. 2010). 
 

Osvalder et al. (2010) menar på att det som visar sig vara ett problem under ett 

användartest, kommer med största sannolikhet även vara ett problem under verkliga 

användningssituationer. I ett användartest utvärderas användbarheten hos en produkt 
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genom att granska hur effektivt och tillfredsställande användaren lyckas använda 

produkten (Osvalder et al., 2010). Utvärderingen görs utifrån ett antal förutbestämda 

uppgifter som användaren ska utföra. Enligt Osvalder et al. (2010) ska man under ett 

användartest videofilma användarens agerande med gränssnittet, och man kan dessutom 

låta användaren berätta högt om tankar och upplevelser. 
 

Inför användartestet förberedde vi ett antal uppgifter (se Bilaga 2). Uppgifterna gick ut 

på att testpersonerna skulle logga in i bankapplikationen med hjälp av olika 

identifikationsmetoder, navigera sig runt i applikationens användargränssnitt för att hitta 

specifika funktioner och utföra en överföring till ett personkonto. Avslutningsvis bad vi 

användarna att logga ut för att sedan logga in på nytt med en annan 

identifikationsmetod, jämfört med första gången. Eftersom testpersonerna utförde dessa 

uppgifter på sin befintliga banks och två andra bankers mobilapplikationer samlade vi in 

information gällande hur användningsmönstret kan se ut både för vana användare och 

förstagångsanvändare. 
 

För att dokumentera utfallet av vårt användartest valde vi att komplettera det genom att 

tillämpa observation och intervju. Vi ansåg att dessa metoder i kombination med 

varandra skulle ge oss information om både omedvetet och medvetet beteende hos 

användarna. 

3.6.1 Observation 
Människans främsta medel för att skaffa sig information om omvärlden är observation, 

och vi utför observationer utifrån våra erfarenheter, behov och förväntningar. Men 

observationer används även som en vetenskaplig metod (Patel & Davidson, 2011). 

Enligt Osvalder et al. (2010) kan man med hjälp av metoden få reda på hur en 

användare agerar i en viss situation, och på så sätt få kunskap om och insikt i hur 

produkten hanteras, hur användaren utför olika uppgifter och om det kan uppstå några 

svårigheter. Genom att tillämpa observationer av användare kan det framkomma 

information gällande beteende som inte användaren alltid själv är medveten om, och 

med anledning av detta kan sådant beteende vara svårt att fånga med hjälp av 

exempelvis en intervju (Osvalder et al., 2010).    
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Det finns olika tillvägagångssätt för att genomföra en observation. Observatören kan i 

förväg bestämma vilka beteende och händelser som ska observeras, och arbeta fram ett 

observationsschema. En sådan observation brukar kallas för en strukturerad observation. 

När en observatör vill använda det motsatta tillvägagångssättet som kallas för 

ostrukturerad observation, är målet att erhålla så mycket kunskap som möjligt, och 

därför utesluts ett i förväg färdigställt observationsschema (Patel & Davidson, 2011).  

 

Under observationen kan observatören vara antingen deltagande eller icke deltagande, 

dessutom känd eller okänd. En deltagande observatör har en aktiv roll i den situation 

som ska observeras. Om observatören dessutom ska vara känd krävs det att alla 

accepterar observatörens närvaro. Enligt Patel & Davidson (2011) är nackdelen med 

sådana observationer att observatörens deltagande kan störa naturliga beteenden. Detta 

kan förhindras genom att låta observatören vara okänd. Men även den rollen har sina 

nackdelar, då en okänd observatör inte kan ställa direkta frågor gällande beteenden och 

handlingar, och dessutom finns risken att observatören inte alltid kan observera det som 

önskas (Patel & Davidson, 2011).   
 

Under utförandet av användartestet observerade vi testpersonernas användningsmönster 

av bankapplikationerna i en laboratoriemiljö. Precis som Osvalder et al. (2010) skriver 

kan man genom att observera testpersoner få reda på hur de agerar i en viss situation, 

hur de utför olika uppgifter och om de påträffar svårigheter i sitt användande. När vi 

genomförde användartestet och observationen intog vi en deltagande roll då vi gav våra 

tre testpersoner uppgifter som de skulle lösa med hjälp av bankapplikationerna. 

Testpersonerna började med att utföra dessa uppgifter på den banks applikation som de 

är befintlig kund hos, sedan övergick de till att testa de två bankernas applikationer som 

de inte är kund hos (se Bild 3).    
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Testperson A: Kund hos 

SEB    

Testperson B: Kund hos 

Länsförsäkringar    

Testperson C: Kund hos 

Färs & Frosta Sparbank    

Bild 3. Roterande testschema för användartest. 

 

Vi valde att dokumentera det vi observerade under användartestet med hjälp av en 

kamera som filmade testpersonernas händers rörelsemönster, en kamera som filmade 

deras ansiktsuttryck och slutligen spelade vi även in mobiltelefonens skärm för att steg 

för steg kunna följa de aktiviteter som testpersonerna utförde i bankapplikationerna.   

3.6.2 Intervju 
Osvalder et al. (2010) menar på att när man vill samla in information kring vad 

människor tycker och tänker är intervju den mest grundläggande metoden. Genom att 

utföra en intervju kan kunskaper angående människans upplevelser, erfarenheter, 

värderingar, åsikter och mål erhållas. Dessutom leder intervjun till en förståelse för hur 

människan resonerar i en specifik situation. En intervju ger subjektiv data, med 

anledning av att man samlar in användarnas åsikter gällande upplevelser. Beroende på 

hur intervjun struktureras kan den generera både kvalitativ och kvantitativ information 

(Osvalder et al. 2010). 

 

Intervjuer brukar huvudsakligen delas in i tre olika kategorier: 

Strukturerade intervjuer låter intervjupersonen att antingen svara fritt eller lämna svar 

från en förutbestämd gradering. Intervjupersonen kan exempelvis få svara på hur 

användbar en produkt är utifrån en skala från 1 till 5. Den information som samlas in 

under en strukturerad intervju resulterar i kvantitativ data.   

Ostrukturerade intervjuer låter intervjupersonen prata fritt om sina åsikter, då 

intervjuaren ställer öppna frågor. En ostrukturerad intervju, även kallad för öppen 

intervju, genererar kvalitativ data och är därför bra att använda vid explorativa studier. 
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Halvstrukturerade intervjuer är ett mellanting mellan en strukturerad och ostrukturerad 

intervju. Innan en halvstrukturerad intervju förbereds en struktur över vilka områden 

som ska behandlas, men under intervjun kan intervjuaren själv välja ordningen på de 

områdena och ställa följdfrågor. Därför innehåller en halvstrukturerad intervju både 

förutbestämda och öppna frågor, och resultatet kan bli både kvalitativ och kvantitativ 

data (Osvalder et al. 2010). 
 

Efter varje användartest av respektive banks mobilapplikation valde vi att utföra 

halvstrukturerade uppföljningsintervjuer med testpersonen. Anledningen till detta var att 

vi ville få information gällande testpersonernas tankar och åsikter angående de tre olika 

bankernas mobilapplikationer, och för detta syfte är enligt Osvalder et al. (2010) 

intervjun den mest grundläggande metoden. Innan intervjuerna förberedde vi några 

huvudsakliga frågor som vi sökte svar på (se Bilaga 3), men vi hade även som mål att 

komma på relevanta följdfrågor under intervjuernas gång. 

 

Våra huvudsakliga frågor under intervjuerna var varför testpersonerna valde de 

identifikationsmetoder som de gjorde, om de upplevde några svårigheter när de använde 

bankapplikationerna, om de önskade att något var annorlunda i användargränssnittet och 

vad deras helhetsintryck av de olika bankapplikationerna var. 
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4. STUDIE OCH ANALYS 

4.1 Dagbok 
Måndagen den 17 februari träffades vi på Ystads bibliotek för att sammanställa en 

beskrivning av dagboksskrivandet (se Bilaga 1). Denna beskrivning mailade vi sedan 

till våra tre dagboksskrivare. Anledningen till att vi bestämde oss för att involvera tre 

dagboksskrivare var att vi ville ha en representant från vardera bank. Dagboksskrivare 

A var kund hos SEB, dagboksskrivare B hos Länsförsäkringar och dagboksskrivare C 

hos Färs & Frosta Sparbank. 

 

Dagboksskrivare A – SEB 

Dagboksskrivare A inleder sin redogörelse med ett stycke om SEB:s mobilapplikations 

identifikationsmetoder. Hon skriver att ”inloggningen fungerar väldigt smidigt. Jag har 

testat både att logga in med personlig kod och med Digipass”. Hon anser vidare att 

SEB:s mobilapplikations hemskärm erbjuder en tydlig överblick av kontona och vad det 

nuvarande saldot på kontona är. Dessutom tycker dagboksskrivare A att 

bankapplikationen ligger väldigt i tiden och att den har en hög användarvänlighet.  

 

Dagboksskrivare A fortsätter sin redogörelse med att diskutera applikationens 

fakturascanner ”det bästa med appen är att den kan läsa av OCR-nummer, summa och 

bankgironummer från fakturor som har dessa printade längst ner på fakturan. Detta gör 

att man sparar ofantligt mycket tid”. Vidare påpekar hon att ”det säkerställer även att 

man har rätt siffror i OCR-numret och att det är korrekt mottagare utan att man själv 

behöver dubbelkolla alla siffror som man behöver när man skriver in detta manuellt”. 

 

Dagboksskrivare B – Länsförsäkringar 

Dagboksskrivare B använde Länsförsäkringars mobilapplikation för att betala fyra 

räkningar. Hon skriver inledningsvis att hon upplevde det som enkelt att logga in i 

applikationen. Enligt dagboksskrivare B var det vid det tillfället första gången hon 

använde applikationen för att betala räkningar. När hon hade loggat in i applikationen 

tryckte hon på “Betala”.  

 

Dagboksskrivare B upptäckte att den första fakturans mottagare redan fanns inlagd i 

listan så hon kunde gå vidare till att skriva in belopp och OCR-nummer och 
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kommenterar det hela med att hon upplevde det som ”samma som hemsidan”. När 

dagboksskrivare B betalade den tredje fakturan fick hon lägga till en ny mottagare. Hon 

upplevde att det framgick tydligt hur siffrorna skulle fyllas i. Dagboksskrivare B skriver 

att hon sedan utförde samma handlingar för faktura nummer fyra. Hon uttryckte att det 

”varit enkelt att förstå då det är samma som på hemsidan”. 

 

Därefter kunde hon se de fyra fakturorna under ”Att skicka”. Nästa steg som hon 

utförde i processen var att klicka på ”Skicka”. Efter den knapptryckningen skriver hon 

att hon ombads att välja signeringssätt och att hon valde dosa. Hon fick upp anvisningar 

om hur hon skulle gå tillväga för att signera sina ärenden och hon skriver återigen att 

det var precis som på hemsidan.  

 

För att testa att signera ett ärende med Mobilt BankID också, valde dagboksskrivare B 

att ta bort en faktura innan hon signerade med dosan. När hon tryckte på ”Skicka” valde 

hon Mobilt BankID som signeringssätt och slussades vidare till BankID-applikationen. 

Hon skriver att hon fick upp en informationsruta som angav beloppet och vem 

mottagaren var och att hon sedan fick fylla i sin säkerhetskod. Enligt dagboksskrivare B 

var det ”enkelt och smidigt på båda sätten, men Mobilt BankID är att föredra då man 

slipper ha koll på var dosan är”.       

 

Dagboksskrivare C – Färs & Frosta Sparbank 

Dagboksskrivare C hade vid tillfället då han skrev sin redogörelse aldrig tidigare använt 

Färs & Frosta Sparbanks mobilapplikation. Han skriver ”använder alltid datorn när jag 

betalar räkningar m.m.”.  

 

Det första steget som dagboksskrivare C utförde i processen var att öppna upp 

applikationen. Han skriver att han då kom in på en startsida innehållandes små bilder 

med text under. Dagboksskrivare C upplevde svårigheter gällande att logga in och 

skriver ”när jag läser igenom all text hittar jag ingen inloggningsknapp”. Han noterade 

dock att på fyra av bilderna fanns det hänglås. Han bestämde sig för att trycka på bilden 

med texten ”Betala och överföra”. ”Som jag trodde kommer jag till en inloggningssida, 

men tycker ändå att en inloggningsknapp hade varit bra på startsidan”. 
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Efter det kom dagboksskrivare C in på sidan ”Betala och överföra” och han skriver att 

han ”tycker att sidan visar tydligt vad man kan göra”. Eftersom han ville utföra en 

överföring valde han att klicka på ”Ny överföring” och skickades vidare till den sidan. 

Dagboksskrivare C kommenterar denna sida i sin redogörelse ”uppe i hörnet står det 

“steg 1/4: fyll i följande fält. Antar att det betyder att jag måste gå igenom fyra olika 

steg för att göra överföringen. Ger bra överblick!”. 

 

Efter att dagboksskrivare C hade utfört sin överföring kände han sig färdig med 

användandet av applikationen och tryckte på ”Logga ut”. Han skriver att det då dök upp 

en informationsruta där det stod ”Logga ut. Du är på väg att logga ut”. Han kunde i det 

läget välja ”Avbryt” eller ”Logga ut”. Han valde det sistnämnda och kommenterar 

händelsen med ”bra så man inte råkar logga ut mitt i ett ärende”. 

4.2 Användartest och observation 
Onsdagen den 19 mars hade vi hyrt en lokal på Medborgarskolan i Ystad för att 

genomföra användartester av bankapplikationerna med tre olika testpersoner. 

Testperson A var kund hos SEB, testperson B kund hos Länsförsäkringar och testperson 

C var kund hos Färs & Frosta Sparbank. Vi hade på förhand formulerat 

uppgiftsbeskrivningar anpassade för de olika applikationerna, men ändå så pass 

enhetligt utformade att tillvägagångssättet skulle vara detsamma.  

 

Efter en inledande, informell konversation fick testpersonen ta plats framför kamerorna 

och gavs en iPhone 5 samt säkerhetsdosa tillhörande den aktuella banken. För att 

testpersonen skulle kunna logga in och utföra handlingar i applikationen fick han eller 

hon dessutom tillgång till personnummer och pinkoder för olika identifikationsmetoder 

i den aktuella applikationen. På en separat lapp hade vi antecknat kontouppgifter för den 

mottagare som testpersonen skulle föra över pengar till. Därefter satte vi igång med 

användartestets olika uppgifter (se Bilaga 2). 

 
Testperson A - SEB 

Testpersonen valde att logga in med Mobilt BankID och motiverade detta med att “den 

var ifylld”, alltså låg som förvalt alternativ i applikationen. Efter 3 sekunders betänketid 

kring var han skulle kunna utföra överföringar i gränssnittet valde testperson A att 

klicka på “Privatkonto” och scrollade där upp och ner. När testpersonen inte hittade vad 
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han sökte så klickade han sig tillbaka till hemskärmen. Därefter provade testpersonen 

ikonerna i de båda övre hörnen. När han märkte att även dessa var fel så provades 

samtliga alternativ längst ner i navigationsmenyn innan testpersonen återvände till 

hemskärmen. Han scrollade där upp och ner för att se om det fanns några dolda 

alternativ.  

 

Han klickade återigen på ikonen i det övre högra hörnet där befintliga uppdrag fanns, 

men stängde på nytt fönstret och återvände till hemskärmen. Sedan klickade han än en 

gång på “Privatkonto” och hittade två ikoner i mitten på skärmen, varav han provade att 

trycka på båda, utan framgång. Istället kraschade applikationen och användaren 

loggades ut efter 55 sekunders sökande. Kommentaren “jag tryckte väl på något som 

slängde ut mig” antyder att testpersonen menade att det var hans eget fel att han 

loggades ut. 

 

Detta innebar att han fick återupprepa processen att logga in med hjälp av Mobilt 

BankID. Väl inne på hemskärmen igen provade han på nytt navigationsmenyns samtliga 

alternativ innan han återvände till hemskärmen. Efter ett par sekunders överblick 

provade han den runda, ljusblå knappen mitt på skärmen som leder till att kunna göra 

överföringar. “Det största som man kunde trycka på” utbrast testpersonen då han hittat 

rätt efter 1 minut och 26 sekunders sökande. 

 

Väl inne i formuläret matade testpersonen in de efterfrågade uppgifterna i applikationen 

och godkände överföringen med hjälp av Mobilt BankID. När överföringen genomförts 

skickades testpersonen tillbaka till hemskärmen varpå han utbrast “men pengarna är ju 

inte dragna”. Saldot för kontot var oförändrat. Vi fick bekräfta att överföringen var 

korrekt utförd eftersom vi redan fått svar på vår observation om att återkopplingen 

uppfattades som otydlig. Slutligen bad vi testperson A att logga ut för att logga in på 

nytt med en annan identifikationsmetod. Testpersonen valde att använda sig av SEB:s 

säkerhetsdosa, även kallad Digipass, och loggade in utan problem. 

 

Testperson A - Länsförsäkringar 

För att logga in på Länsförsäkringars applikation valde testperson A att använda pinkod 

som identifikationsmetod. Testperson A tryckte omedelbart på “Betala” i 
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navigationsmenyn nedtill på skärmen och sedan på “Gör överföring” i listan av 

alternativ som följde. Han valde att göra överföringen från “Privatkonto” och därefter 

att göra överföringen till en “Ny mottagare”. Nästa steg i processen innebar att välja 

vilken bank som mottagarens konto tillhörde och eftersom alternativen presenterades 

som en lista i bokstavsordning så scrollade testpersonen ner till “F” och letade efter Färs 

& Frosta Sparbank. När detta inte fanns så fortsatte han längre ner i listan. Efter ett par 

sekunders övervägande scrollade han upp lite igen innan han åter scrollade ner och 

valde “Swedbank”.  

 

Han fyllde sedan i fältet som dök upp med konto- och clearingnummer till mottagarens 

konto. Slutligen matade testperson A in beloppet 10 kronor och valde “Överför” i nedre 

höger bildkant. Detta gav honom alternativ för att välja signeringssätt. Han valde 

BankID och fick därför upp skärmen för att mata in pinkoden. Testperson A godkände 

sin överföring och fick upp en ruta som talade om att överföringen var utförd. Han 

loggade ut och ombads därefter att logga in på nytt med den andra tillgängliga metoden, 

Mobilt BankID. När testperson A kom tillbaka till inloggningssidan tog det honom ett 

par sekunder att hitta ikonen som ser ut som två kugghjul som gav honom möjlighet att 

ändra identifikationsmetod.  

 

Testperson A - Färs & Frosta Sparbank 

På startskärmen valde testperson A att klicka på “Betala och överföra”, som försetts 

med en liten ikon med ett hänglås på. Testpersonen matade därefter in personnummer 

och pinkoden. När han klickade på “Fortsätt” togs han till en lista över alternativ för 

betalningar och överföringar. Han valde “Ny överföring” och valde sedan att föra över 

pengar från “Privatkonto”.  

 

När testperson A skulle välja vilket konto han skulle föra över pengar till så klickade 

han på “Ny mottagare”, vilket gav honom ett meddelande om att annan ID-metod krävs. 

Han tryckte på fortsätt och möttes av ett fält som frågade efter en engångskod från 

säkerhetsdosan. Testpersonen matade in dosans pinkod och fick en engångskod som han 

matade in i fältet i mobilapplikationen. Han togs då tillbaka till formuläret där han 

skulle mata in information om den mottagare som överföringen skulle göras till. Han 

matade in clearingnummer och kontonummer, hoppade över att skriva in ett 
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mottagarnamn och tryckte sen på “Lägg till”. Systemet gav honom ett felmeddelande 

som sade att “du behöver fylla i mottagarnamn” samtidigt som fältet blev markerat med 

röd färg. Han matade därför in ett mottagarnamn och klickade på “Lägg till” igen. 

 

Han fick då upp en skärm som bad honom att skapa en svarskod med dosan som han 

skulle mata in i applikationen. Sedan tryckte han på “Godkänn”. Han matade sedan in 

beloppet 10 kronor innan han tryckte på “Lägg till”. I nästa steg såg testpersonen en 

överblick över överföringen som skulle utföras och klickade sedan på “Till godkänna”. 

Där ombads han på nytt att skapa en svarskod med dosan som skulle matas in i 

applikationen för att godkänna överföringen. Han klickade sedan på “Godkänn”. Nästa 

skärm bekräftade att han utfört överföringen och visade nytt tillgängligt saldo. 

Testpersonen tryckte på “Logga ut”. Ett fönster poppade upp där testperson A ombads 

bekräfta utloggningen. Han loggade in igen med hjälp av personlig kod. 

 

Testperson B - Länsförsäkringar 

När testperson B startade applikationen var Mobilt BankID förvalt sedan det förra 

användartestet och hon såg att det var fel personnummer som var inställt. Hon ändrade 

det och klickade på “Logga in”. När testperson B loggat in klickade hon på “Betala” i 

navigationsmenyn längst ner på skärmen och därefter valde hon “Gör överföring” bland 

alternativen i listan som visades. Hon valde att utföra överföringen från “Privatkonto”. 

Precis som testperson A så letade hon i listan bland banker efter “Färs & Frosta 

Sparbank”. När hon inte fann det hon letade efter scrollade hon upp och ner innan hon 

valde “Swedbank”. Proceduren att välja rätt bank tog henne 15 sekunder. 

 

Därefter fyllde testperson B i konto- och clearingnummer och tryckte på “Klar” för att 

gå vidare. Hon fyllde i beloppet och tryckte sen på “Överför”. Detta gav henne ett 

fönster som bad henne välja signeringssätt. Hon valde att signera med Mobilt BankID. 

Åter i Länsförsäkringars applikation fick testpersonen upp ett fönster som berättade att 

överföringen var utförd. 

 

Testperson B fick sedan i uppgift att logga ut och skifta identifikationsmetod. Hon 

rynkade ögonbrynen och tittade närmre på skärmen i ett försök att hitta rätt element. 
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När hon hittade ikonen utformad som två kugghjul intill inloggningsformuläret utbrast 

hon “jaha”. Hon klickade på den och skiftade identifikationsmetod till “Pin”. 

 

Testperson B - Färs & Frosta Sparbank 

Då testperson B skulle logga in i Färs & Frosta Sparbanks mobilapplikation tryckte hon 

på “Ekonomisk översikt” i ikonmenyn på startsidan. Hon skiftade därefter 

identifikationsmetod till Mobilt BankID, vilket omdirigerade henne till Mobilt 

BankID:s applikation. 

 

Eftersom hon tryckt på “Ekonomisk översikt” innan hon loggade in så var det detta 

fönster som mötte henne efter inloggningen. Detta tvingade henne att trycka på ikonen i 

övre högra hörnet som tog henne tillbaka till startskärmen. Där valde hon nu ikonen 

som hette “Betala & överföra”. I listan som kom därnäst valde hon “Ny överföring”.  

 

Hon valde att föra över från “Privatkonto”. Eftersom testperson A tidigare hade lagt till 

det aktuella kontot som mottagare så kunde testperson B välja mottagaren. Testperson B 

fyllde i beloppet och tryckte på “Lägg till”. Hon fick sedan en överblick av överföringen 

och tryckte på “Till godkänna”, vilket tog henne till nästa steg där hon tryckte på 

“Godkänn”. Mobilt BankID:s applikation startades och testperson B skrev under 

överföringen genom att mata in pinkoden. När hon loggats ut bad vi henne att skifta 

identifikationsmetod, något som inte krävde någon handling från hennes sida då 

applikationen redan var förinställd på “Personlig kod”.  

 

Testperson B - SEB 

På startskärmen rynkade testperson B på ögonbrynen och såg frågande ut. “Digipass, 

vad är det?” sade hon högt, innan hon valde Mobilt BankID som identifikationsmetod. 

Hon överblickade skärmen i 10 sekunder innan hon klickade på “Privatkonto”. På 

privatkontot scrollade hon ner för att se om det fanns några dolda alternativ, men 

scrollade upp igen och provade knappen i det övre högra hörnet. En meny kom upp med 

alternativ, men hon valde att avbryta och provade därefter en av ikonerna till höger på 

skärmen och råkade då ut för samma krasch av applikationen som testperson A gjort 

tidigare.  
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Väl inne i applikationen igen provade hon att klicka på “Privatkonto” igen, men 

återvände hastigt tillbaka. “Vänta nu, här är ett plus” sade hon högt när hon till slut 

identifierade den ljusblå kappen med en ikon utformad som ett plustecken som tog 

henne till överföringar. Hon matade in kontonummer inklusive clearingnummer och sa 

“då hoppas vi att detta blir rätt”. Fältet markerat med blå färg och en ikon i form av en 

avbockning syntes till höger. Texten gav nu feedback på att kontot tillhörde 

Länsförsäkringar Bank. När testpersonen tryckte på “Klar” kom hon tillbaka till 

formuläret för överföringar och fyllde i beloppet 10 kronor innan hon tryckte på “Lägg 

till”. 

 

Överföringen svepte i en animation upp mot ikonen i det övre högra hörnet och ikonen 

fick dessutom en markör i form av en röd cirkel med siffran 1 i, vilket indikerade att det 

fanns ett uppdrag att utföra. Testperson B klickade på ikonen i det övre högra hörnet 

och fick upp en skärm med rubriken “Uppdrag”. Testperson B klickade på “Skicka” och 

då öppnades en sida med ett fält som visade personnumret. Nedtill på skärmen fanns en 

förklarande text som löd “Tryck på Godkänn så startar BankID-appen. Du kommer 

tillbaka hit till bankappen när du har skrivit under.”  

 

Testperson B tryckte på “Skicka”, skrev under med hjälp av Mobilt BankID:s 

applikation och återvände till hemskärmen. Hon granskade privatkontot och sa “det står 

inte att pengarna är dragna”. Testpersonen syftade till att saldot för “Privatkonto” var 

oförändrat. Vi försäkrade henne om att uppgiften var korrekt utförd och bad henne 

logga ut för att logga in igen med ett annat identifikationsmetod. “Då får vi prova den 

här ‘Digi-dosan’”, sa hon innan hon plockade upp säkerhetsdosan. Det visade sig att 

tangentbordet dolde de anvisningar som SEB förser sin användare med i applikationen 

där de förklarar hur säkerhetsdosan ska användas. Testperson B läste igenom dessa 

anvisningar och följde sedan dem för att skapa en engångskod i dosan. Koden matades 

in i applikationen och sedan tryckte hon på knappen “Logga in” i det övre högra hörnet. 

 

Testperson C - Färs & Frosta Sparbank 

På inloggningsskärmen valde Testperson C den förvalda metoden “Personlig kod” för 

att logga in. Testpersonen matade in uppgifterna som vi försett henne med och klickade 

på “Fortsätt”. Från den ekonomiska översikten fick hon klicka tillbaka till startskärmen 
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för att kunna välja “Betala och överföra” för att kunna utföra den överföring vi bad 

henne att göra. I listan över alternativ valde testpersonen “Ny överföring”. Testperson C 

valde “Lägg till ny mottagare”, vilket gav henne meddelandet att annan ID-metod krävs. 

Hon plockade upp säkerhetsdosan och genererade en svarskod. När denna var inmatad 

klickade hon på “Fortsätt” och kunde nu mata in uppgifterna till mottagaren i 

applikationen. 

 

Först matade testperson C in clearingnummer, därefter kontonummer till kontot i SEB 

som vi bett henne överföra pengarna till. Testpersonen valde att kalla det “SEB” och 

tryckte sedan på “Klar” och därefter “Lägg till”, vilket gav henne en skärm som frågade 

efter ännu en svarskod från säkerhetsdosan för att godkänna den nya mottagaren. 

Testperson C gjorde detta och matade till sist in beloppet för överföringen innan hon 

tryckte på “Lägg till”. Nästa skärm gav henne överblick över den överföring hon var på 

väg att godkänna och testpersonen klickade på “Till godkänna”. 

 

Testperson C matade sedan in fel siffror i applikationen eftersom hon glömt använda 

säkerhetsdosan. När hon tryckte på “Godkänn” fick hon ett felmeddelande som sa att 

det inte gick inte att godkänna uppdraget. På skärmen stod det bland annat “det kan bero 

på att du angett fel kod”. Testperson C upptäckte vilket misstag hon gjort. Hon skrev in 

den korrekta svarskoden hon nu genererat med hjälp av säkerhetsdosan. Testpersonen 

klickade sedan på “Godkänn” och skärmen därefter bekräftade att hon var klar med 

överföringen. Hon kontrollerade detta genom att gå till kontospecifikationen. 

 

Slutligen loggade testperson C ut och fick bekräfta detta val. Ikonerna på startskärmen 

fick nu markörer i form av svarta cirklar med ett hänglås på. Testperson C klickade på 

en av ikonerna och skiftade identifikationsmetod. Hon skiftade till Mobilt BankID och 

loggade in. 

 

Testperson C - SEB 

Vår tredje testperson för SEB:s mobilapplikation valde att logga in med “Personlig 

kod”. Vid första försöket möttes hon av ett felmeddelande som sa “Inloggning 

misslyckades. Det går tyvärr ej att logga in just nu. Försök gärna igen om en liten 

stund.” Detta var ett missvisande felmeddelande eftersom hon råkat skriva in fel pinkod. 
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När testperson C väl skrev in den korrekta pinkoden fungerade inloggningen som den 

skulle, alltså hade tidpunkten för inloggning inget med felet att göra. Väl inne i 

applikationen sa testpersonen “nu ska man hitta det också, ja” efter att vi bett henne 

göra en överföring. Hon provade alternativ i navigationsmenyn nedtill innan hon 

klickade på ikonen i det övre högra hörnet. 

 

Efter sammanlagt 30 sekunder hittade hon den ljusblå knappen som tog henne till 

formuläret som kallas “Nytt uppdrag”. Hon började fylla i formuläret, men avbröt och 

stängde ner fönstret. Hon provade den andra ikonerna i mitten av skärmen, men 

lyckades undvika att applikationen kraschade. “Det här var ju jättesvårt” sa hon högt. 

Hon återvände därefter till den ljusblå knappen för transaktioner och fortsatte fylla i 

fälten. Sammanlagt 1 minut och 31 sekunder gick innan testpersonen upplevde att hon 

hittat rätt. 

 

Testpersonen undrade nu om konto- och clearingnummer skulle fyllas i tillsammans 

eller ej. Därefter visade hon ytterligare tvivel på om hon hittat rätt i gränssnittet då hon 

frågade “det är uppdrag jag ska göra, va? Är det samma sak som en överföring?” Vi fick 

i detta fall besvara frågan med att det var rätt då vi ansåg att otydligheten i rubriken 

“Nytt uppdrag” hade framkommit tydligt nog. Testperson C matade in kontouppgifter, 

tryckte sedan på “Klar” och matade till sist in beloppet 10 kronor innan hon tryckte på 

“Lägg till”. 

 

Fönstret flög i en animation upp mot ikonen i det övre högra hörnet och en markör 

indikerade att det fanns uppdrag att godkänna. Testperson C valde att göra detta, tryckte 

på “Skicka” i det övre högra hörnet och signerade med Digipass. Det tog testperson C 

sammanlagt 2 minuter och 26 sekunder att godkänna överföringen eftersom hon inte 

förstod hur säkerhetsdosan skulle användas i detta fall, eftersom anvisningarna var 

dolda under tangentbordet. Till slut fick hon vägledning av oss observatörer. Då 

lyckades hon generera och mata in korrekt svarskod från säkerhetsdosan för att 

godkänna överföringen. 

 

Glädjen omsattes snabbt i konfundering när hon återvände till startskärmen och 

upptäckte att saldot för “Privatkonto” var oförändrat efter överföringen. “Eftersom det 
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inte försvann några pengar ifrån kontot” motiverade testperson C sitt fundersamma 

uttryck med. Hon klickade på “Privatkonto” och uppdaterade saldot genom att scrolla 

uppåt, men inget förändrades. Vi bekräftade dock att hon gjort rätt och förklarade att 

överföringen var klar. Avslutningsvis loggade testperson C ut via ikonen i övre vänstra 

hörnet och valde “Digipass” som metod för inloggning vid andra tillfället.  

 

Testperson C - Länsförsäkringar 

I Länsförsäkringars mobilapplikation valde testperson C att logga in med pinkod, vilket 

stod som förvalt. Vid det här laget hade vi ändrat inställningen i applikationen som 

lagrade det felaktiga personnumret i fältet och därför var båda fälten tomma till att börja 

med. Testperson C matade in personnummer och 4-siffrig pinkod och klickade på 

“Logga in”. 

 

Testpersonen skulle nu göra en överföring till ett konto i Färs & Frosta Sparbank och 

tryckte på “Betala” i den nedre navigationsmenyn. Hon ögnade igenom listan över 

alternativ som visades innan hon tryckte sig tillbaka till “Konton & kort” dit hon 

tidigare varit. Hon provade sedan “Mer” som visualiserades med en ikon i form av tre 

horisontella cirklar innan hon återgick till “Betala” och denna gång fann “Gör 

överföring” i listan av alternativ. Hon valde “Privatkonto” som konto att göra 

överföringen från och klickade sedan på “Till”. Väl där tryckte hon på “Ny mottagare” 

och letade listan av banker efter “Färs & Frosta Sparbank” som inte fanns med bland 

alternativen. Hon scrollade upp och ner flera gånger innan hon, efter 20 sekunder valde 

Swedbank. 

 

Fältet efterfrågade kontonummer med clearingnummer, vilket hon fyllde i, och därefter 

matade hon in beloppet 10 kronor och klickade på “Överför”. Hon valde “BankID” som 

signeringssätt i menyn som efterföljde och matade in pinkoden i Mobilt BankID:s 

applikation. Testpersonen fick ett fönster som meddelade “Utförd. Din överföring är 

utförd” som bekräftelse på att överföringen gjorts. Testet avrundades genom att 

testperson C loggade ut, matade in personnumret på nytt i inloggningsfältet, skiftade 

identifikationsmetod till “BankID” och loggade in med hjälp av en omdirigering till 

Mobilt BankID:s applikation. 
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4.3 Intervju 
Efter varje användartest valde vi att utföra en uppföljningsintervju med testpersonerna. 

Eftersom testpersonerna testade tre bankapplikationer vars blev det totalt nio 

uppföljningsintervjuer. Vi hade under diskussioner inför användartestet kommit fram 

till att det med största sannolikhet skulle vara mest passande att utföra tre kortare 

intervjuer med varje testperson, istället för en längre avslutningsvis. Detta eftersom att 

testpersonerna då troligtvis skulle ha lättare för att separera sina tankar och upplevelser 

kring respektive bankapplikation.  

 

Uppföljningsintervjuerna som vi utförde var av halvstrukturerad karaktär. Vi hade 

förberett fem huvudsakliga intervjufrågor som vi använde oss av genomgående (se 

Bilaga 3), men när tillfälle gavs kompletterade vi dessa frågor med passande 

följdfrågor.   

 

Testperson A - SEB 

När testperson A hade genomfört användartestet med SEB:s mobilapplikation var det 

dags för uppföljningsintervjun. Den inledande frågan vi ställde var varför han valde den 

identifikationsmetoden som han valde när vi bad honom att logga in i 

bankapplikationen första gången. Han svarade då att han valde Mobilt BankID ”för att 

det var förvalt”. Vidare frågade vi honom vilken identifikationsmetod han valde andra 

gången. ”Digipass” svarade han då. ”Hur upplevde du den identifikationsmetoden?” 

blev vår följdfråga. Testpersonen berättade att han kände igen identifikationsmetoden, 

och dessutom berömde han SEB för att de på ett tydligt sätt informerar kring hur 

Digipasset ska användas. ”Man ska ju välja Appli 1, 2 eller 3. Där står hur man ska 

göra. Hade det inte stått där så hade jag nog tryckt 2, men det stod att jag skulle trycka 

Appli 1 och då fick jag koden direkt”.    

 

”Hur upplevde du att logga in med Mobilt BankID jämfört med Digipasset?” frågade vi. 

Testperson A funderade en stund på frågan och sedan svarade han ”Mobilt BankID är ju 

smidigare, det har man ju i telefonen. Då behöver man inte ha någon dosa”. Vidare 

frågade vi testperson A om han upplevde några svårigheter med SEB:s 

mobilapplikation. När han fick frågan log han lite besvärat. Därefter svarade han ”det 

var ju uppenbart otydligt hur man gick in och gjorde de olika grejorna. Jag tycker inte 
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att applikationen var helt självklar och det stod inte heller hur man skulle göra”. När vi 

frågade testperson A om han önskade att något var annorlunda gällande applikationens 

utformning svarade han ”den var väl helt okej, men man hade ju i alla fall kunnat sätta 

någon förklaring på de olika ikonerna man ska trycka på”.  

 

Testperson A - Länsförsäkringar   

Nästa uppföljningsintervju tillsammans med testperson A behandlade Länsförsäkringars 

mobilapplikation. Den första frågan vi ställde var vilken identifikationsmetod han valde 

att använda första gången. ”Pinkod” svarade testperson A. Vi fortsatte intervju med att 

fråga varför han valde den identifikationsmetoden. ”Samma anledning som tidigare, det 

var förvalt. Det stod pinkod”. När vi frågade vilken identifikationsmetod han valde 

andra gången svarade han ”Mobilt BankID”. ”Hur kändes det om du jämför de två 

identifikationsmetoderna?” frågade vi. ”Ja det är ju samma, bara två siffror extra. Ska 

man ha en mobilapplikation så känns det ju som att man ska ha ett Mobilt BankID 

också för att slippa dosan så länge som möjligt”. 

 

Följdfrågan som uppkom efter detta svar var ”hur tänker du kring säkerheten med de 

olika identifikationsmetoderna? Känns det ena säkrare än det andra?”. Lite fundersamt 

svarade testperson A ”på något sätt så känns ju dosan säkrare. Det är ju två av varandra 

oberoende enheter”. Även efter detta svar ställde vi en följdfråga angående om säkerhet 

är något han personligt brukar reflektera över. ”Nä jag litar väl på banken. Anser de att 

det är tillräckligt säkert med Mobilt BankID, eller pinkod, så litar jag på dem”. 

 

”Upplevde du några svårigheter med applikationen?” undrade vi därefter. På frågan 

svarade testperson A snabbt och självklart ”Nä, denna var mer överskådlig hur man 

skulle gå tillväga med betalning osv. Det var det här jag kunde sakna med SEB:s 

mobilapplikation”. Nästa fråga vi ställde var om han kände att något hade kunnat vara 

annorlunda. ”Nä, den kändes enkel och man kom snabbt in på de olika tjänsterna. Jag slapp 

leta efter det jag skulle göra”. Vidare frågade vi kring testperson A helhetsintryck av 

applikationen. ”Ja det var bra. Men sen där vid inloggningen, man förstår ju att kugghjul 

brukar betyda inställningar, men det var inte helt givet att man skulle trycka där”.          
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Testperson A - Färs & Frosta Sparbank 

När testperson A hade utfört användartestet med Färs & Frosta Sparbanks 

mobilapplikation var det dags för den sista uppföljningsintervjun. Vi började med att 

fråga vilken identifikationsmetod han valde första gången han logga in. ”Pinkod” 

svarade han. ”Varför valde du det sättet?” frågade vi. ”Ja, det var ju det som låg 

förprogrammerat”. Därefter frågade vi vilken identifikationsmetod han valde andra 

gången och han svarade ”Mobilt BankID”. ”Om du jämför dessa två 

identifikationsmetoder, hur upplever du dem?”. ”Det är ju samma, det är bara det att den 

hoppar upp den här BankID-grejen”. 

 

”Upplevde du några svårigheter överlag?” frågade vi. ”Ja, det är lite omständigare än de 

andra när man ska lägga till kontot. Samtidigt om man då ska reflektera över säkerheten 

så känns det kanske lite säkrare eftersom man måste göra ett extra moment”. 

Följdfrågan på detta svar blev ”ser du det som positivt eller negativt att man kanske får 

ta ett steg extra ur säkerhetssynpunkt eller hade du hellre tagit ett steg kortare och 

kanske mindre säkert, men snabbare? Vilket föredrar du?”. ”Jag föredrar ju att känna 

mig säker, sen vet jag inte om det är mycket säkrare att man måste göra så. Det känns ju 

omständigare, men jag gissar att det är för säkerhetens skull”. 

 

Vi fortsatte intervjun med att fråga vad testperson A tyckte om applikationens 

utformning och om han önskade att något hade varit annorlunda. ”Man blir ju 

hemmablind, eftersom jag använder denna privat. Jag tycker att startsidan är bra med en 

tydlig översikt. Denna och Länsförsäkringars applikationer upplever jag som tydligast”. 

Den avslutande frågan under intervju var vad testperson A hade för helhetsintryck av 

applikationen. ”Lite omständigare, men kanske lite säkrare. Man får inbilla sig att det är 

därför den är omständigare”.    

 

Testperson B - Länsförsäkringar 

När testperson B hade utfört användartestet med Länsförsäkringars mobilapplikation 

blev nästa steg att utföra uppföljningsintervjun. Vi började med att fråga testperson B 

vilken identifikationsmetod hon valde första gången hos loggade in. ”Jag loggade in 

med Mobilt BankID eftersom det var inställt på det”. Vidare frågade vi vilken 

identifikationsmetod hon valde andra gången. ”Pinkod” svarade hon då. ”Vad tycker du 
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om du jämför dessa två identifikationsmetoder, vilken föredrar du?”. ”Jag tycker att det 

är lättast med pinkoden för den har du alltid. Men sen samtidigt så är det nog en 

vanesak. Jag använder alltid pinkoden när jag loggar in privat”. 

 

Nästa fråga vi ställde till testperson B var om hon upplevde några svårigheter med 

applikationen. ”Det jag tycker är svårt är när man ska föra över pengar till andra konton, 

exempelvis Färs & Frosta, så vet man inte om man ska gå under Swedbank. Där finns så 

många att välja mellan i listan”. När vi frågade testperson B varför hon dröjde lite när 

hon skulle byta identifikationsmetod svarade hon ”jag visste inte att man kunde göra det 

och därför inte vart man gjorde det”. 

 

”Är det något som du skulle vilja var annorlunda med applikationens utformning?” 

frågade vi. ”Det skulle nog i så fall vara det här med clearingnumret. Att när man slår in 

det så hjälper applikationen en med vilken bank det är. Att man inte själv ska behöva 

välja vilken bank”. Den sista frågan vi ställde var vad testperson B hade för 

helhetsintryck av Länsförsäkringars bankapplikation. ”Jag tycker att Länsförsäkringars 

app är lätt eftersom den påminner väldigt mycket om hemsidan. Jag tycker att det är en 

trygghet för då hittar man”.      

 

Testperson B - Färs & Frosta Sparbank 

Efter användartestet med Färs & Frosta Sparbanks mobilapplikation utförde vi ännu en 

uppföljningsintervju med testperson B. Vi började med att fråga testperson B varför hon 

valde den identifikationsmetod som hon valde första gången och varför. Hon svarade att 

hon loggade in med Mobilt BankID och att anledningen var att det är så hon alltid 

loggar in privat när hon använder bankapplikationen. Därefter frågade vi vilken 

identifikationsmetod hon valde andra gången och då svarade hon ”personlig kod”. ”Om 

du jämför dessa två identifikationsmetoder, hur upplevde du dem?” frågade vi då. ”Det 

går ju snabbare med personlig kod eftersom du inte skickas till en ny sida. Sen att jag 

inte väljer säkerhetsdosa är för att då får man alltid gå och hämta den”. 

 

”När du sedan var inne i applikationen, var det något du upplevde som svårt?”. ”Jag 

tycker att det är lättare att logga in på denna appen. Det står att man ska ha med alla 

siffrorna. Alltså gällande personnumret. Det står det inte på Länsförsäkringarnas app”. 
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Avslutningsvis frågade vi testperson B vad hon hade fått för helhetsintryck av Färs & 

Frosta Sparbanks mobilapplikation. Efter en stunds funderande svarade hon ”nu när 

man har börjat lära sig den så blir den ju lättare. För i början var den hemsk och det var 

för att jag var van vid Länsförsäkringar. Länsförsäkringarnas app är så lik hemsidan och 

det tycker jag är en trygghet”.  

 

Precis när vi trodde att uppföljningsintervjun var klar kom testperson B på ännu en sak 

som hon upplevde som mindre bra med Färs & Frosta Sparbanks mobilapplikation. ”En 

dålig sak är att du har olika begränsningar beroende på vilken identifikationsmetod du 

väljer. Man borde få veta vad som gäller om man loggar in med exempelvis personlig 

kod. Det ska finnas någonstans så att man vet det”.      

 

Testperson B - SEB 

När testperson B hade utfört användartestet med SEB:s mobilapplikation påbörjade vi 

uppföljningsintervjun. Vi inledde med att fråga ”vilket sätt loggade du in på första 

gången och varför?”. ”Med BankID för att jag inte visste vad Digipass var för något” 

svarade testperson B skrattandes. När vi frågade vad hon loggade in med andra gången 

svarade hon ”då tog jag Digipass för då hade jag förstått vad det var”. Vi frågade hur 

hon upplevde de olika identifikationsmetoderna. ”Mobilt BankID är såklart mycket 

smidigare, men SEB måste få beröm för att det stod hur man skulle använda Digipasset. 

Att jag skulle trycka på ettan. Det gör inte Färs & Frosta”. 

 

”När du var inne i applikationen, var det något som du tyckte var svårt?”. Skrattandes 

frågade testperson B då oss om pluset (knappen för överföring) verkligen var där första 

gången hon kom in på startsidan. När vi svarade att det fanns där hela tiden svarade hon 

”det såg inte jag, jag tryckte på massa andra knappar istället”. Vidare påpekade 

testperson B att när hon väl hittade in på sidan för överföringar upplevde hon inte 

formuläret som tydligt då hon inte riktigt förstod hur hon skulle fylla i det. Däremot 

uppskattade hon att applikationen skrev ut vilken bank överföringen skulle ske till efter 

att hon hade skrivit in clearing- och kontonummer. 
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Testperson C - Färs & Frosta Sparbank 

När testperson C hade utfört de uppgifter som låg till grund för användartestet utförde vi 

en uppföljningsintervju. Vi inledde med att fråga vilken identifikationsmetod hon valde 

första gången hon loggade in och varför. Testperson C svarade ”personlig kod för att det 

är den som är enklast då man kan den i huvudet. Den går alltid snabbast”. Vidare 

frågade vi vilket inloggningssätt hon valde andra gången. Då svarade hon ”Mobilt 

BankID”. Vi frågade ”om du jämför de två identifikationsmetoderna, hur upplever du 

dem?”. Testperson C funderade en liten stund, sedan svarade hon ”fördelen med Mobilt 

BankID är att du kommer lite längre. Alltså man kan godkänna fler saker än med den 

personliga koden”. 

 

Den avslutande frågan för intervjun var vilket helhetsintryck testperson C hade av 

bankapplikationen. ”Jag tycker att den fungerar bra. Det är väldigt smidigt och man kan 

föra över pengar väldigt enkelt. Jag tycker att det är en fördel med personlig kod och 

Mobilt BankID. För innan när man bara skulle ha dosan så var man väldigt begränsad 

för man hade inte alltid den med sig”. Som följd av detta svar ställde vi frågan 

”använder du dosan någon gång själv privat?”. ”Nä det är bara precis när jag måste. 

Som när jag skulle hämta hem ett nytt Mobilt BankID, då var jag tvungen att använda 

dosan. Så det är bara precis när jag måste, annars använder jag den aldrig”.    

 

Testperson C - SEB 

Efter användartestet med SEB:s mobilapplikation utförde vi ännu en 

uppföljningsintervju med testperson C. Vi började med att fråga vilken 

identifikationsmetod hon valde första gången hon loggade in och varför. ”Jag loggade in 

med personlig kod för att då behöver jag bara precis det. Jag behöver bara koden. Inga 

extragrejor så det var lättast”.  

 

Nästa fråga vi ställde var vilken identifikationsmetod hon valde andra gången och hur 

hon upplevde det. ”Dosan. Det gick väl bra. Där stod vad jag skulle trycka på och så”. 

”Om du jämför dessa två identifikationsmetoder. Vad tycker du?”. Testperson C 

svarade omgående att hon tycker att det är lättare med den personliga koden och 

motiverade sitt svar med att plocka upp dosa och säga ”just för att man inte behöver den 
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här extramanicken. Med personlig kod knappar du bara in din kod, sen är det okej. Med 

dosa är det ändå några fler steg som man måste göra”. 

 

”När du sen var inne i applikationen var det något som du upplevde som svårt?”. Med 

en bekymrad min svarade testperson C ”ja, jag hade svårt för att hitta vart jag skulle 

föra över pengar. Där stod bara skicka uppdrag. Och sen var det också formatet, hur 

man ska skriva in kontonumret. På appen jag brukar använda är det uppdelat, men här 

skulle allt skrivas på en rad. Och där stod inget om clearingnummer". Vidare frågade vi 

testperson C om det var något som hade kunnat vara annorlunda med SEB:s 

mobilapplikation. ”Det var väl i så fall där jag skulle knappa in för att godkänna 

uppdraget så förstod jag inte hur jag skulle trycka mig vidare. Det blev ju dolt för att det 

kom längre ner. Det hade kunnat vara tydligare”. 

 

Testperson C - Länsförsäkringar 

När testperson C hade utfört det sista användartestet påbörjade vi även den sista 

uppföljningsintervjun. Vi började med att fråga testperson C vilken 

identifikationsmetod hon valde första gången hon skulle logga in i bankapplikationen 

och varför. ”Då loggade jag in med en pinkod för att det var det som låg först. Det var 

framme”. Därefter frågade vi vilken identifikationsmetod hon valde andra gången. 

”Med Mobilt BankID”. ”Om du jämför de två identifikationsmetoderna, vilket föredrar 

du?”. ”Det är nästan vilket som. Med pinkoden kommer du ju in direkt, men på båda två 

är det bara en kod du behöver komma ihåg”. 

 

”När du sen var inne i applikationen var det något du tyckte var svårt?”. ”Nä det var 

väldigt lätt att hitta”. Efter hennes svar ställde vi följdfrågan ”sen när du skulle skriva in 

kontonummer och så, var det något du tyckte kändes oklart där?”. ”Nä där stod det ju 

under raden att man skulle skriva in kontonummer och så. Det enda där var ju vilken 

bank man ska välja. Att Färs & Frosta går under Swedbank. Jag letade ju först efter Färs 

& Frosta”. ”Hur kände du kring det då, att man måste leta upp banken i listan?” frågade 

vi. ”Det var inte så, men det enda är att man verkligen måste veta vilken bank man ska 

föra över till. Jag brukar ju använda Färs & Frosta och där behöver man inte välja bank. 

Det är mest att man här behöver den extrauppgiften för att kunna göra en överföring”. 
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Vidare frågade vi testperson C om hon hade velat att något var annorlunda med 

Länsförsäkringars mobilapplikation. ”Nä jag tycker att den var väldigt tydlig. Jämfört 

med SEB:s app var den betydligt lättare att manövrera. Man såg ganska omgående vart 

man skulle. Jag hade kanske velat ha en betala och en överföra mellan konton”. Den 

avslutande frågan vi ställde var vilket helhetsintryck testperson C hade fått av 

applikationen. ”Jag tycker att den var tydlig och det var lätt att hitta. Jämfört med SEB. 

Färs & Frosta har jag ju annars, så den kan jag. Men jämfört med SEB var det betydligt 

lättare att hitta här.        

4.4 Analys 
Under följande rubriker går vi igenom de användningsmönster som vi lyckades 

identifiera när vi gick igenom och analyserade datan som vi samlade in med hjälp av de 

metoder som tillämpades under vår studie.  

4.4.1 Val av identifikationsmetod 
När testpersonerna inledningsvis av användartestet skulle välja identifikationsmetod för 

inloggning i de olika mobila bankapplikationerna valde de av totalt nio tillfällen att vid 

fem av dem logga in med pinkod och vid resterande fyra med Mobilt BankID. Det 

användningsmönster som vi kunde urskilja utifrån detta var att ingen av våra 

testpersoner valde säkerhetsdosa som identifikationsmetod. Under 

uppföljningsintervjuerna motiverade testpersonerna vid sex av nio fall sina val gällande 

identifikationsmetod med att de valde att logga in med det alternativ som var förvalt när 

de öppnade upp bankapplikationen.  
 

Vidare framgick det under intervjuerna att testpersonerna ansåg att pinkod var den 

identifikationsmetod de upplevde som både snabbast och enklast. Det krävs endast en 

kod för att logga in och identifikationsmetoden leder dessutom inte till något 

mellansteg. När vi diskuterade vad testpersonerna ansåg att skillnaden var mellan 

pinkod och Mobilt BankID berättade de att de inte upplevde någon större skillnad 

mellan identifikationsmetoderna. Den enda synpunkten vi fick var att Mobilt BankID 

innebär mellansteget i form av säkerhetsapplikationen som öppnas upp.  
 

Eftersom vi utifrån testpersonernas första utförda uppgift under användartestet gällande 

att logga in på valfritt sätt i bankapplikationerna kunde urskilja användningsmönstret att 

ingen av dem valde säkerhetsdosa som identifikationsmetod har vi undersökt 



 
 

55 
 
 

bakomliggande orsaker för detta. Under intervjuerna framkom det ett antal anledningar 

till att testpersonerna medvetet valde bort säkerhetsdosan som identifikationsmetod. 

Den främsta anledningen var att testpersonerna ville undvika att involvera en extern 

enhet. Det framkom i samband med diskussionerna kring nackdelarna med 

säkerhetsdosan att fördelarna med pinkod och Mobilt BankID är att dessa två 

identifikationsmetoder finns direkt tillgängliga i mobiltelefonen. 

4.4.2 Förståelse för användargränssnitt 
Under användartesten observerade vi att testpersonerna i sina försök att lösa uppgifterna 

tvingades ägna onödig tid och drabbades därmed av frustration. Detta till följd av att de 

hade svårt för att tolka innebörden av de olika elementen i användargränssnitten. Sådana 

svårigheter upptäckte vi att testpersonerna hade när de skulle hitta knappen för 

överföringar i SEB:s mobilapplikation och knappen för att ändra identifikationsmetod i 

Länsförsäkringars mobilapplikation. Vidare försvårades testpersonernas användning på 

grund av missvisande eller uteblivna rubriker. Ett exempel som vi noterade under 

observationen var en testpersons svårigheter gällande att tolka innebörden av SEB:s 

rubrik “Nytt uppdrag”.  

 

Vi kunde dessutom urskilja att en del ikoner uppfattades som otydliga av 

testpersonerna. Exempel på sådana ikoner är ikonen som representerar överföringar i 

SEB:s mobilapplikation (utformad som ett plustecken) och ikonen för att ändra 

identifikationsmetod i Länsförsäkringars mobilapplikation (utformad som två kugghjul). 

Under intervjuerna uttryckte testpersonerna önskemål kring förklarande texter i 

samband med ikoner för att på så sätt få en förståelse för deras betydelse. 

Testpersonerna hade däremot inga problem med att förstå ikonen som går till 

hemskärmen (utformad som ett hus) i Färs och Frosta Sparbanks applikation trots att 

den inte kompletteras med text. Detta användningsmönster påvisar att ikoner kan 

användas utan text i de fall då de är tillräckligt tydligt förknippade med dess funktion, 

men att en kompletterande text bör övervägas när en ikon är godtycklig eller inte 

tillräckligt tydlig i sitt sammanhang. 

4.4.3 Betydelse av återkoppling 
Under användartestet mottog testpersonerna varierande former av feedback från 

bankernas mobilapplikationer. Utifrån våra observationer av användartestet insåg vi att 
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korrekt utformad feedback kan öka användarens förståelse för systemet. Däremot kan 

otydlig eller obefintlig återkoppling skapa förvirring och missförstånd, vilket kan leda 

användaren till felaktiga handlingar. Feedback som vi identifierade som väl utförd var 

en animation i SEB:s mobilapplikation som bekräftade att användaren hade genomfört 

en överföring och dessutom vägledde användaren till nästa steg i processen att 

godkänna överföringen. Anledningen till att vi identifierade den som väl utförd var att 

ingen av testpersonerna uppvisade eller uttryckte tveksamheter kring det. I motsats till 

detta skapades förvirring hos samtliga testpersoner i SEB:s mobilapplikation när kontots 

saldo var oförändrat när överföringen väl genomförts. Eftersom systemet i detta fall inte 

gav någon återkoppling undrade alla testpersoner om överföringen hade gått igenom. 
 

Förutom att felmeddelanden som systemet ger användaren ska meddela att något har 

blivit fel bör de dessutom erbjuda information kring hur användaren ska gå tillväga för 

att åtgärda felet. Vidare ska systemet inte enbart meddela när något har blivit fel utan 

även ge feedback på rätt utförda handlingar för att på så sätt ge en bekräftelse åt 

användaren att allt har fungerat som det ska.    

4.4.4 Att vägleda användaren 
Eftersom regelbundna användare av ett system har skapat sig en förståelse för hur 

systemet ska nyttjas så är det fördelaktigare att granska förstagångsanvändare för att 

lyckas urskilja och på så sätt bedöma hur de upplever användargränssnittets 

navigationsmöjligheter. De två testpersoner som var förstagångsanvändare av 

Länsförsäkringars mobilapplikation uttryckte båda under uppföljningsintervjuerna att de 

upplevde applikationen som överskådlig och lätt att hitta i. Vidare påpekade 

testpersonerna att de upplevde att det var betydligt lättare att navigera i 

Länsförsäkringars gränssnitt jämfört med SEB:s. Under observationerna av 

användartesten kunde vi urskilja att förstagångsanvändarna av Länsförsäkringars 

mobilapplikation lyckades lösa uppgifterna på ett mer effektivt sätt än 

förstagångsanvändarna av SEB:s mobilapplikation. Detta bidrog till att testpersonerna 

hade ett mer positivt helhetsintryck av Länsförsäkringars applikation jämfört med 

SEB:s. 
 

Anvisningar för hur systemet ska användas en central roll för hur effektivt användandet 

blir. Två av testpersonerna uttryckte under intervjuerna uppskattning kring att SEB ger 
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tydliga anvisningar gällande hur deras säkerhetsdosa ska användas, och en av 

testpersonerna sa dessutom att han utan dessa anvisningar med största sannolikhet inte 

hade lyckats använda dosan ändamålsenligt. Dessutom har översikt gällande vilka steg 

som ska utföras innan det slutgiltiga målet nås en positiv inverkan på 

användarupplevelsen, vilket våra studier har visat på. Detta genom dagboksskrivaren för 

Färs & Frosta Sparbank som skrev om sin uppskattning gällande att applikationen 

presenterade antalet steg han behövde utföra för att genomföra en överföring.  
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5. RESULTAT 
Med hjälp av metoderna i vår studie har vi kommit fram till ett antal resultat som vi 

redovisar i detta avsnitt. Vi ställer resultaten mot teori och forskning som vi redovisade i 

del 2 och går igenom möjliga bakomliggande faktorer. Utifrån dessa resultat 

sammanställer vi avslutningsvis i arbetet ett antal riktlinjer gällande hur man uppnår 

god användbarhet och säkerhet i en banks mobilapplikation. På så sätt besvaras vår 

frågeställning “hur uppnås god användbarhet samtidigt som man tillgodoser de 

säkerhetsaspekter som krävs vid hantering av transaktioner via en internetbanks 

mobilapplikation?”.  

5.1 Knappar 
Ett resultat från användartestet som vi 

anser är tydligt och framförallt 

betydelsefullt för vår studie är 

svårigheten användarna upplevde 

gällande att hitta knappen som skulle 

ta dem vidare till sidan för att kunna 

utföra transaktioner i SEB:s 

mobilapplikations gränssnitt. Denna 

upplevda svårighet ledde till att 

samtliga användare fick lägga ner både 

tid och möda för att lyckas hitta 

knappen de sökte. Enligt Benyon 

(2010) är den ursprungliga betydelsen 

av användbarhet inom området 

människa-tekniksystem att systemet 

ska vara lätt att använda, lätt att lära 

sig, flexibelt och skapa en god attityd 

hos användaren. Dumas & Redish 

(1994) påpekar dessutom att  

 
Bild 4. Transaktionsknapp i SEB:s mobilapplikation. 

användbarhet innebär att människor kan använda en produkt på ett snabbt och enkelt 

sätt för att kunna utföra önskvärda uppgifter. Baserat på dessa teorier angående 

användbarhet och resultaten som framkom under användartestet blir det uppenbart att 

utformningen av denna knapp inte upplevs som användbar av användarna i vårt test.  
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Knappen för transaktioner i SEB:s mobilapplikations gränssnitt är utformad som en 

rund ljusblå knapp med ett plustecken på. Utformningen skiljer sig avsevärt från 

resterande knappar i gränssnittet vilket kan vara en bidragande faktor till att användarna 

under användartestet upplevde svårigheter kring att förstå dess betydelse. Enligt Hoober 

& Berkman (2011) bör en knapp vara försedd med läsbar text som beskriver dess 

funktion. Johnson (2010) menar på att användare oftast klickar på knappar utan att 

noggrant titta på dem och att det därför kan leda till att användaren har svårt för att hitta 

en knapp om den har en annan form eller färg gentemot andra knappar. Detta kan vara 

anledningen till att en av användarna ifrågasatte om knappen funnits där hela tiden. 

5.2 Rubriker 
Under användartestet framgick det 

tydligt hur viktigt det är att rubriker är 

lättförståeliga och att de dessutom 

motsvarar användarens förväntningar. 

Även detta resultat framkom när 

användarna under användartestet 

interagerade med gränssnittet i SEB:s 

mobilapplikation. Hoober & Berkman 

(2011) menar på att det är viktigt att 

ha användarna i åtanke när man väljer 

rubriker och att de ska förse element i 

användargränssnittet med tydlig och 

korrekt information gällande dess 

innehåll och funktion. Då en av 

användarna efter många om och men 

slutligen klickade på knappen för 

transaktioner, som var målet, förstod 

hon till en början inte att hon hade  
 

Bild 5. ”Nytt uppdrag” i SEB:s mobilapplikation. 

kommit rätt. Den huvudsakliga anledningen till att användaren inte insåg detta var att 

sidan var rubricerad “Nytt uppdrag”. Rubriken är otydlig i dess sammanhang och 

användaren upplevde inte att den motsvarade hennes förväntningar. 
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Johnson (2010) skriver att människans förväntningar grundas på erfarenheter från det 

förflutna, det aktuella sammanhanget och våra framtida mål. Eftersom att användarna 

under användartestet hade som mål att hitta sidan för transaktioner hade de byggt upp 

förväntningar angående vad denna sida skulle innehålla. När rubriken “Nytt uppdrag” 

dök upp på skärmen uppfattades den inte som tydlig. Enligt Johnson (2010) har de mål 

som människan formulerar en stor inverkan på hur vi tänker och förstår omvärlden då vi 

omedvetet sorterar bort saker och ting som känns irrelevanta för våra mål, vilket i sin 

tur leder till att användare endast lägger märke till material som har någon anknytning 

till den efterfrågade informationen.   

5.3 Feedback 
Enligt Krug (2006) är en av de 

viktigaste reglerna gällande 

användbarhet att användaren aldrig 

ska behöva tänka. Krug (2006) menar 

på att en användare inte ska behöva 

lägga ner tid och energi på att försöka 

förstå sig på saker och ting. När en 

användare under användartestet hade 

utfört en överföring i SEB:s 

mobilapplikation skickades hon 

tillbaka till hemskärmen där en 

överblick över kontot fanns 

tillgänglig. Användaren noterade då att 

saldot som visades på kontot som hon 

hade utfört överföringen ifrån var 

samma som innan hon utförde 

överföringen. Detta ledde till att 

användaren började fundera kring om 

allt hade fungerat som det skulle,  

 
Bild 6. Utebliven feedback i SEB:s mobilapplikation. 

vilket i sin tur innebar att användaren fick lägga ner både tid och energi på att försöka 

förstå sig på vad som egentligen hade hänt, vilket bryter mot Krugs (2006) principer 

gällande användbarhet. Inte ens när användaren gick in på kontot för att se specifikation 

över transaktioner, kunde hon utläsa om överföringen gått igenom. Precis som Hoober 
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& Berkman (2011) skriver kan utebliven feedback innebära att användaren missförstår 

systemets status. 
 

Enligt Norman (1986) kan det uppstå problem gällande både utförande och utvärdering 

när en användare interagerar med ett system. I detta fall handlade det om att användaren 

upplevde ett problem gällande utvärdering av systemet. Norman (1986) skriver att det i 

de flesta fall handlar om att användaren upplever svårigheter i att utvärdera om 

systemets svar överensstämmer med det önskade målet. Då användaren under 

användartestet önskade att utföra en överföring, men inte fick någon feedback från 

systemet om överföringen var utförd, kunde hon inte avgöra om hon lyckats nå sitt 

uppsatta mål. Norman (1986) menar på att designern av systemet bör fråga sig själv om 

det som visas i användargränssnittet är begripligt, om det ger en bra bild av systemets 

status och om informationen som visas i användargränssnittet stämmer överens med 

verkligheten. Med hjälp av dessa frågor kan problem gällande utförande och 

utvärdering undvikas och användaren hade under användartestet inte behövt fundera 

över om överföringen fungerade som den skulle. 

5.4 Felmeddelande 
Under användartestet uppstod ett problem för en användare när hon skulle godkänna en 

överföring. Användaren fick besked om att hon skulle mata in en kod för att 

överföringen skulle kunna godkännas, men hon råkade mata in koden i fel enhet. Koden 

som skulle matas in i dosan matade hon istället in i mobiltelefonen och när hon klickade 

på godkänn fick hon därför upp ett felmeddelande. Precis som Krug (2006) påpekar 

dyker felmeddelanden upp när användare har orsakat ett fel i ett digitalt system. Krug 

(2006) menar på att det är viktigt att systemet förser användaren med information när 

det uppstår ett problem så att användaren vet hur problemet ska lösas. 
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Med hjälp av felmeddelandet som 

användaren fick under användartestet 

insåg hon snabbt vad som hade blivit 

fel och kunde på så sätt åtgärda det. 

Enligt Benyon (2010) blir det lättare 

för användaren att reparera felet som 

uppstått om felmeddelandet som 

användaren mottar är väl specificerat 

och därför bör man undvika att 

utforma generella felmeddelanden.     

 
 

 
Bild 7. Felmeddelande efter felaktig inmatning i 

Swedbanks mobilapplikation. 

 

5.5 Ikoner 
Enligt Hoober & Berkman (2011) är ikoner en grafisk representation av en funktion i ett 

användargränssnitt. Om ikonen är utformad på ett korrekt sätt underlättar den 

användarens förståelse för funktionerna som finns tillgängliga i gränssnittet. I 

Länsförsäkringars mobilapplikation används en ikon för funktionen där användarna kan 

ändra identifikationsmetod. Ikonen är utformad som två kugghjul. När vi under 

användartestet bad användarna att ändra identifikationsmetod förstod alla att det var 

kugghjulen de skulle klicka på, men under uppföljningsintervjuerna påpekade de att 

ikonen inte kändes passande för funktionen som den representerade, då kugghjul i de 

flesta fall står för inställningar. Anledningen till att användarna trots allt förstod att det 

var kugghjulen de skulle klicka på för att ändra identifikationsmetod var att de var 

placerade precis sidan om fältet där personnumret matas in på inloggningssidan. 
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Att placera objekt som hör ihop nära 

varandra är en av gestaltlagarnas 

principer som har en stor betydelse för 

hur ett användargränssnitt bör 

utformas (Krug, 2006). Hoober & 

Berkman (2011) rekommenderar 

vidare att ikoner kompletteras med 

någon sorts text som beskriver vilken 

funktion de leder till.         
 

 
Bild 8. Inloggningsskärmen i Länsförsäkringars 

mobilapplikation. 

5.6 Formulär 
Användarnas osäkerhet kring hur de förväntas mata in information som exempelvis 

konto- och clearingnummer innebär ett användbarhetsproblem för de bankers 

mobilapplikationer som vi testat. Enligt Nielsen & Budiu (2013) ogillar användare 

redan att skriva på mobila enheter och att detta gör formulär till en klar olägenhet för 

användbarheten. Dumas & Redish (1994) klargör att avgörandet huruvida en produkt 

uppfattas som användbar eller ej ligger hos användarna och resultatet från våra metoder 

visar att det finns olika faktorer som spelar in. 

 

Användarna ska, enligt Krug (2006), inte behöva belasta sin tankeverksamhet i kontakt 

med ett tekniksystem och Osvalder & Ulfvengren (2010) menar att ett välbefinnande 

kan uppnås genom att systemet fungerar på ett önskvärt sätt. Osäkerheten som vi 

registrerat hos användarna står i stark kontrast till detta. 
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Användarna har en utpräglad vetskap 

om vad som ska uppnås, nämligen att 

mata in korrekta uppgifter för att 

registrera en transaktion till en annan 

person. Däremot så brister det 

någonstans i utförandet, vilket 

Norman (1986) betecknar som en 

kunskapsklyfta. Detta leder 

användarna till de felaktiga handlingar 

som uppstod under användartestet vi 

genomförde. 

 

Den efterfrågan på hjälp av systemet 

som användarna uttryckte i 

intervjuerna är även i linje med vad de 

flesta teorier kring mobil användbarhet 

föreslår. Inmatningar kan underlättas 

genom att använda sensorer eller 

funktioner i systemet som begränsar  

 
Bild 9. Inmatning av kontouppgifter i SEB:s 

mobilapplikation. 

användarens utrymme att begå felaktiga handlingar, något som Hoober & Berkman 

(2011) förespråkar. 

 

Det är även viktigt att se till vad användarna vet och kan när de interagerar med 

systemet för att utforma ett gränssnitt som är korrekt anpassat. Dumas & Redish (1994) 

menar att en utveckling med användaren i fokus är en grundläggande metod för att 

producera användbara system. 

5.7 Kontinuitet 
Användarna uttryckte i intervjuer att de upplevde trygghet när bankens mobila 

användargränssnitt var snarlikt exempelvis dess gränssnitt för datorer. Eftersom 

människans perception står för hur vi tänker, förstår och minns saker (Osvalder &  
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Ulfvengren, 2010) så har det även 

påverkan för vår interaktion med 

tekniksystem. Våra erfarenheter 

påverkar vår uppfattning av situationer 

i framtiden och minnet spelar en stor 

roll i detta, enligt Osvalder & 

Ulfvengren (2010). Beteendet 

påverkas nämligen efter vilken grad av 

relaterade erfarenheter som människan 

har inom området och människan 

reagerar därför med olika nivåer av 

medvetande i sina handlingar. 

 

Rasmussens (1983) SRK-modell kan 

användas för att beskriva skillnaden 

mellan hur en regelbunden användare 

och en förstagångsanvändare 

hanterade situationer i vårt 

användartest. En regelbunden 

användare tillämpade ett färdighets-  

 
Bild 10. Användargränssnittet i Länsförsäkringars 

mobilapplikation upplevdes som snarlikt för andra 

plattformar. 

eller regelbaserat beteende, beroende på hur mycket erfarenhet av mobilapplikationen 

personen hade, och utförde därför handlingar med mindre grad av medvetande. En 

förstagångsanvändare befann sig i en ny och obekant situation och tvingades därför 

använda mer av sitt medvetande för att tillämpa problemlösning och beslutsfattande för 

att lösa de uppgifter vi efterfrågade.  
 

Kontinuitet i ett användargränssnitt kan underlätta för båda typer av användare genom 

att exempelvis utforma interaktionselement efter gestaltlagen om likhet för element som 

har samma betydelse eller funktion (Krug, 2006). Till exempel kan det innebära att 

behålla ett grafiskt uttryck för hur en knapp ser ut så att användaren vet vad som går att 

klicka på och vilken typ av funktion men når genom att trycka på knappen. Hoober & 

Berkman (2011) menar att det är till fördel för användaren att utforma enhetliga 

gränssnitt och att det därför bör ses som en generell designprincip för mobila 

användargränssnitt. 
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5.8 Översikt 
Att ha en bra översikt, eller konceptuell modell, för hur ett tekniksystem fungerar 

underlättar för hur användare uppfattar användbarheten hos systemet (Norman, 1989). 

En av våra dagboksskrivare uttryckte tydligt sin uppskattning att kunna överblicka hur 

många steg som genomförandet av en överföring innehöll. I allmänhet har det även 

framgått att många av användarnas problem varit relaterade till bristande konceptuella 

modeller, vilket resulterade i svårigheter att hitta det som man letade efter i gränssnittet.  
 

Johnson (2010) menar att användarens 

målformulering har inverkan på dess 

perception och därmed också hur 

användaren sorterar bort saker och ting 

som känns irrelevanta i gränssnittet. 

Därför finns det risk att en felaktig 

konceptuell modell gör att användaren 

söker efter saker på fel ställen, något 

som visade sig ett flertal gånger under 

vårt användartest. En tydlig översikt, i 

kombination med andra 

designprinciper, hade underlättat för 

våra användare som sluppit leta runt i 

olika menyer och sidor för att hitta 

rätt. Att veta var man befinner sig och 

vart man är på väg är grundläggande 

för att skapa en tydlig översikt (Krug, 

2006). 
 

 
Bild 11. Swedbanks mobilapplikation visar antal steg 

som användaren förväntas genomföra. 

5.9 Identifikationsmetod 
Våra användare uppmanades att prova olika typer av identifikationsmetoder under 

användartestet och det framgick tydligt att det förvalda alternativet i systemet oftast 

användes i första hand. När vi frågade efter vilket alternativ som användarna föredrog 

så svarade de att pinkod var det allra lättaste, eftersom det innebar minst antal steg i 

processen. Att använda personnummer och pinkod som identifikationsmetod har dock 
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visat sig vara otillräckligt, enligt både Datainspektionen (2012) och Thorsson (2010). 

Detta eftersom kombinationen av personnummer och pinkod endast utgör en 

enfaktorsautentisering och är förhållandevis enkelt att förfalska på olika sätt. 
 

En godkänd identifikationsmetod bör innehålla två eller flera faktorer för autentisering, 

vilket innebär en kombination av något man vet eller kan, något man har eller något 

man är. Både Mobilt BankID och elektronisk säkerhetsdosa kvalificerar sig för 

flerfaktorsautentisering: 

Mobilt BankID kräver att användaren har tillgång till telefonen med ett nedladdat och 

bekräftat BankID på, i kombination med personnummer och en sexsiffrig pinkod. 

Säkerhetsdosan är något som användaren har fått utfärdad av banken och har tillgänglig 

samt kan dess pinkod. 
 

Mobilt BankID visade sig vara det alternativ som användarna föredrog att använda av 

de godkända identifikationsmetoderna, eftersom det inte kräver att man bär med sig den 

elektroniska säkerhetsdosan. Säkerhetsdosan visade sig orsaka problem för användarna 

då den kräver delad uppmärksamhet och kan innebära en överbelastning av 

korttidsminnet vid exempelvis ny inkommande information, känslor eller stress eller 

användning i vissa kontexter (Osvalder & Ulfvengren, 2010).  
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6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
I följande avsnitt för vi en diskussion kring hur datainsamlingen har fungerat när vi har 

tillämpat våra valda metoder. Vi går igenom vilka för- och nackdelar vi har stött på 

under genomförandet av metoderna och hur vi upplever datan de har genererat. 

6.1.1 Litteraturstudier 
En stor fördel för datainsamlingen under vår litteraturstudie var att vi kunde 

återanvända litteratur från tidigare delar av vår utbildning Digital design. Detta är 

litteratur som vi är väl bekanta med och därför har kunnat använda på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt.  
 

Under vår litteraturstudie tog vi del av ett flertal tidigare skrivna examensarbeten inom 

vårt forskningsområde för att på så sätt kunna hitta relevanta referenser att granska 

vidare. Vi upplevde dock svårigheter kring att göra ett lämpligt urval med anledning av 

det stora utbudet. Vi var tvungna att göra ett urval för att kunna hålla oss inom våra 

givna tidsramar och för att lyckas föra arbetsprocessen framåt, men vi inser samtidigt att 

detta urval kan ha lett till att vi har valt bort och därmed gått miste om användbara 

referenser i andra arbeten. 
 

Vidare har vi vid ett antal tillfällen blivit tveksamma gällande vilka resurser som är 

lämpliga att referera till. Ett exempel på en sådan resurs är Datainspektionen (2013). 

Vid vidare diskussion kring detta kom vi fram till att vi anser att Datainspektionen 

(2013) är en tillförlitlig resurs eftersom det är en myndighet med tydligt uppsatta 

arbetssätt och mål. Vi har även rådfrågat våra handledare när oklarheter och funderingar 

har uppstått. 

6.1.2 Dagbok 
Den största svårigheten vi stötte på när vi skulle tillämpa dagboksmetoden var att hitta 

personer som kunde tänka sig att ställa upp som dagboksskrivare. För att lösa detta 

problem fick vi vända oss till våra bekantskapskretsar och även eftersöka 

dagboksskrivare via sociala medier. Vi tror att den huvudsakliga anledningen till denna 

upplevda svårighet är att det inte är många som är intresserade att ställa upp utan någon 
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ersättning. Tack vare personer som vi känner lyckades vi trots allt att utföra denna 

metod. 

 

När vi väl hade fått tag på våra dagboksskrivare tog vi beslutet att skriva ihop en 

anvisning gällande uppgiften som vi kunde skicka till dem för att förklara syftet och vad 

vi eftersökte. Vi upplevde utformningen av denna anvisning som en utmaning med 

anledning av att vi ville försäkra oss om att vi formulerade den på bästa möjliga sätt. Vi 

var medvetna om att för utförliga anvisningar kan leda till att man begränsar 

dagboksskrivarnas möjligheter vad gäller att uttrycka tankar, känslor och åsikter. En 

annan faktor som bidrog till att utformningen av anvisningen kändes som en utmaning 

var att vi inte ville kräva hur mycket som helst av våra dagboksskrivare då de trots allt 

ställde upp helt ideellt. 
 

I efterhand känner vi att datan vi samlade in genom denna metod inte riktigt lever upp 

till de förväntningar vi hade. Vi hade hoppats på mer utförliga beskrivningar av 

personernas tankar och känslor kring det de upplevde när de använde respektive 

bankapplikation. Datan som dagboksmetoden genererade bestod till största del av 

redogörelser för det konkreta tillvägagångssättet. Vi tror att en anledning till detta kan 

vara att folk inte är speciellt vana av att uttrycka sina tankar och känslor i skriftlig form, 

och att de utelämnar delar av sina upplevelser då de tror att de inte är väsentliga. 

Dessutom kan det vara omotiverande för dagboksskrivaren att föra en utförligare 

dagbok då det inte leder till någon personlig vinning.    
 

Fördelen med att tillämpa dagboksmetoden var att vi kunde samla in data gällande 

användarupplevelser i vardagsmiljöer, och att metoden på så sätt blev ett bra 

komplement till användartestet som utfördes i en laboratoriemiljö. En annan fördel var 

att metoden inte var tidskrävande för vår del eftersom vi inte behövde vara närvarande 

när den utfördes. Det enda arbetet som krävdes utav oss var att skriva anvisningen och 

sedan sammanställa den data som dagboksskrivarna slutligen lämnade in. Dessutom 

genererade dagboksmetoden data som var lätt att bearbeta då den redan var i skriftlig 

form. 
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6.1.3 Användartest och observation 
Ett av de huvudsakliga problemen inför användartestet var precis som inför utförandet 

av dagboksmetoden att hitta personer som var villiga att ställa upp som testpersoner. Vi 

tror som vi nämnde tidigare att problematiken kring detta till mångt och mycket beror 

på att folk inte finner det givande att ställa upp då de inte får någon ersättning för det. 

Dessutom försvårades vårt sökande med anledning av att vi ville ha en person som 

representerade var och en av de tre bankerna som vi har valt ut för denna studie. Vi fick 

även i detta fall be vänner och bekanta om hjälp för att kunna utföra användartestet som 

planerat.     
 

Eftersom testpersonerna befann sig i en laboratoriemiljö och dessutom blev observerade 

av oss, två videokameror och inspelad mobilskärm, insåg vi att det skulle finnas en viss 

risk för nervositet under användartestet, och att detta i sin tur skulle kunna ha påverkan 

på hur de presterar. Med detta i åtanke bestämde vi oss därför tidigt under planeringen 

av användartestet vilken ordning våra tre testpersoner skulle testa bankapplikationerna. 

Vi utformade ett roterande testschema, där testpersonerna inledde användartestet med 

att utföra uppgifterna vi gav dem via den banks mobilapplikation som de är befintlig 

kund hos, och sedan fortsatte de med de två övriga bankapplikationerna. Vi valde detta 

upplägg för att alla bankapplikationerna vid något tillfälle skulle vara den första, andra 

och tredje applikationen som testades, och på så sätt påverkas likvärdigt av den möjliga 

påverkningsfaktor vi identifierat.  
 

Att utföra användartestet var betydligt mer tidskrävande än dagboksmetoden. För det 

första krävdes det en hel del förarbete och planering. Vi var bland annat tvungna att bli 

kunder och öppna upp konton hos de banker vars mobilapplikationer vi ville få tillgång 

till. Anledningen till att vi gjorde detta var att vi ansåg att det skulle vara omoraliskt att 

be testpersonerna att utföra uppgifterna vi gav dem via deras personliga bankkonto, med 

anledning av att de då skulle bli tvungna att dela med sig av väldigt personliga 

uppgifter. Dessutom krävdes vår närvaro vid genomförandet av denna metod och 

bearbetningen av den insamlade datan tog betydligt längre tid än vad bearbetningen av 

datan från dagboksmetoden eftersom den denna gång bestod av filmat material.   
 

Men även om användartestet var tidskrävande genererade det i slutändan väldigt 

betydelsefull data för vår studie. Utifrån de uppgifter vi gav testpersonerna att lösa med 
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hjälp av bankapplikationerna kunde vi urskilja och identifiera vad som var bra samt 

mindre bra med applikationerna. Förutom att vi observerade testpersonerna under 

användartestet dokumenterade vi dem dessutom med hjälp av videokameror och 

inspelad mobilskärm. Detta gav oss möjligheten att efter användartestet kunna gå 

tillbaka och noggrant granska de aktiviteter och handlingar som de utförde.    

6.1.4 Intervju 
Vi valde att utföra uppföljningsintervjuer med våra testpersoner efter vardera 

användartest. Inför dessa intervjuer, som var av halvstrukturerad karaktär, hade vi 

förberett fem huvudfrågor som vi önskade att få svar på. Under intervjuernas gång 

kompletterade vi dessa med passande följdfrågor. Anledningen till att vi bestämde oss 

för att utföra halvstrukturerade intervjuer var att vi eftersökte information gällande 

testpersonernas upplevelser och åsikter angående användandet av bankapplikationerna. 

 

Hade vi däremot valt att tillämpa en ostrukturerad intervju hade det funnits en risk för 

att intervjun genererat data som inte levde upp till våra förväntningar, då vi tror att 

möjligheten att prata fritt kring sina tankar och åsikter inte behöver vara en fördel, utan 

att det istället kan leda till att testpersonerna blir osäkra och inte vet vad de ska prata 

om. Eftersom vi har valt en kvalitativ ansats i vårt arbete var det aldrig på tal om att 

tillämpa en strukturerad intervju. Anledningen till detta är att en strukturerad intervju 

resulterar i kvantitativ data då intervjupersonerna vanligtvis får besvara frågor med 

förutbestämd gradering, exempelvis hur användbar en produkt är utifrån en skala från 1 

till 5. Sådana data fyller ingen funktion i vår studie eftersom vi är intresserade av att 

skapa oss en förståelse för hur testpersonerna resonerar kring specifika situationer.   
 

För att undvika att testpersonerna skulle blanda ihop upplevelserna vad gäller 

användandet av de olika bankapplikationerna bestämde vi oss för att utföra en 

uppföljningsintervju efter varje utfört test, alltså blev det tre kortare intervjuer med varje 

testperson istället för en längre intervju avslutningsvis. Detta visade sig vara ett bra 

upplägg med anledning av att under vardera intervju behövde testpersonerna enbart 

reflektera över en bankapplikation, till skillnad från om de skulle behöva reflektera över 

alla tre i en avslutande intervju. Innan vi påbörjade intervjuerna var vi noggranna med 

att informera dem kring att det inte finns rätt eller fel vad gäller tankar och åsikter och 

att vi var där för att granska bankapplikationerna och inte dem. Genom att ge dem 
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denna information lyckades vi utföra avslappnade intervjuer där testpersonerna delade 

med sig av mer information än vad vi hade förväntat oss. 
 

Vi upplevde inte genomförandet av intervjuerna som speciellt tidskrävande eftersom vi 

på ett effektivt sätt kunde utföra dem i samband med användartestet. Det enda förarbetet 

som krävdes var att skriva ihop våra huvudsakliga frågor. Under planeringsarbetet tog 

vi beslutet att inte föra några anteckningar under själva intervjuerna, utan 

dokumenterade dem istället med hjälp utav en av de videokameror som vi använde för 

att dokumentera användartestet. Anledningen till detta beslut var att vi ansåg att det var 

bättre att lägga all fokus på själva intervjun och möjligheten kring att komma på bra 

följdfrågor. Dessutom tror vi att intervjun kan kännas mer opersonlig och ansträngd för 

testpersonen om den som utför intervjun sitter och för anteckningar samtidigt. Det mest 

tidskrävande med denna metod var bearbetningen av den insamlade datan eftersom den 

bestod av filmat material.    
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7. SLUTSATS 
För att säkra reliabiliteten under utförandet av användartestet bestämde vi oss för att 

involvera både förstagångsanvändare och vana användare av bankernas 

mobilapplikationer. Eftersom användandet skiljer sig åt beroende på hur mycket 

erfarenhet man har av systemet sedan tidigare, ansåg vi att det var viktigt för vår studie 

att få ta del av de olika användningsmönstren. Om vi endast hade involverat en typ av 

användare finns det en risk att metoden hade genererat missvisande resultat. Under 

användartestet eliminerade vi slumpfaktorn genom att tillämpa ett roterande testschema. 

Anledningen till att vi bestämde oss för att utföra testerna enligt detta schema var att 

varje applikation skulle testas under olika förhållanden. 
 

Eftersom vårt huvudsakliga mål med denna studie har varit att undersöka vad god 

användbarhet står för i bankers mobilapplikationer har vi med hjälp av relevanta 

metoder både observerat och diskuterat området tillsammans med användare.  

7.1 Riktlinjer 
I följande avsnitt presenterar vi de riktlinjer som vi har sammanställt utifrån vår studie 

gällande hur en bank kan utforma sin mobilapplikations användargränssnitt för att 

uppnå god användbarhet ur ett användarperspektiv. Genom framtagandet av dessa 

riktlinjer besvarar vi vår frågeställning “hur uppnås god användbarhet för 

identifikationsmetoder och hantering av transaktioner via en internetbanks 

mobilapplikation?”. 

 

Med stöd av de teorier och tidigare forskning vi tagit del av under vår studie och baserat 

på de resultat som framkom när vi tillämpade våra metoder har vi bekräftat 

forskningsrön om att en användarcentrerad designprocess är en viktig princip för att 

utveckla användbara produkter. Detta innebär att identifiera de framtida användarna, 

skapa sig en förståelse för dem och involverar dem i arbetet med att framställa 

produkten (Dumas & Redish, 1994). Fördelarna med en användarcentrerad 

designprocess är framförallt att det går att förebygga problem gällande interaktionen 

mellan människa och teknik när tekniken utvecklas utifrån människans förutsättningar 

och möjligheter (Westerholm & Åström, 2002).  
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Dessutom har vi under vår studie blivit väl medvetna om, precis som Westerholm & 

Åström (2002) påpekar, att användarna i de flesta fall inte agerar så som designern av 

tekniken tror att de ska göra. Att inte tillämpa en användarcentrerad designprocess kan 

därför leda till att användarna går miste om relevant information och trycker på fel 

knappar. Detta kan resultera i att användaren inte uppnår målet med sin interaktion, 

vilket i sin tur innebär att användaren inte uppfattar systemet som användbart (Benyon, 

2010). Felaktiga handlingar i system inom informationskritisk kontext, som 

banktjänster, kan innebära svårare konsekvenser eftersom det rör sig om personlig 

integritet och ekonomiska tillgångar. 

 

Det bästa sättet att skapa sig en grundläggande förståelse för hur de framtida 

användarna tänker, och därmed troligtvis kommer att agera, är att involvera dem under 

designprocessen med hjälp av tekniker och metoder som finns att tillgå för att lyckas 

föra givande designdialoger. Genom att ta hjälp av sådana tekniker och metoder för att 

få igång designdialoger med de framtida användarna kan designern få tillgång till 

information gällande vilka behov, krav och önskemål användarna har gällande den 

teknik som designprocessen ska generera. Eftersom denna information spelar en central 

roll för hur användbar tekniken kommer att upplevas av användarna när den väl finns 

ute på marknaden, så hjälper en användarcentrerad designprocess till att säkra teknikens 

framgång. 

7.1.1 Tydlighet  
Vi har insett att interaktion med banktjänster kan upplevas som komplext av användare 

och att användargränssnittet kan motverka detta till stor grad genom att vägleda 

användaren med hjälp av tydlighet i sin utformning. Oavsett om det gäller utformning 

av grafiska element som ikoner och knappar eller val av ord eller rubriker så bör det 

vara klart för användaren vad meningen med elementen innebär. Det ska vara klart för 

användaren på vilket sätt man kan interagera med gränssnittet och vilka funktioner som 

nås av olika element.  
 

Användarna uppskattar att få hjälp och att bli vägledda genom interaktionen för att 

uppnå de mål som har satt upp för sitt användande med systemet. Det kan dessutom 

bespara användaren mycket osäkerhet och problem, vilket kan leda till ett större 

välbefinnande hos personen enligt Osvalder & Ulfvengren (2010).  
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7.1.2 Enkelhet  
En stor fördel med bankernas mobilapplikationer gentemot deras motsvarande 

internettjänster som nås via dator är att de är snabba och enkla att ta med sig i stort sett 

överallt. Det är av större nytta för användaren att bara ha tillgång till just de tjänster som 

behövs, men att de är utformade med omtanke för användaren.  
 

De funktioner som applikationen förses med ska inte efterfråga mer interaktion från 

användaren än nödvändigt och den nödvändiga interaktionen bör effektiviseras till 

högsta möjliga grad. De inbyggda funktionerna i moderna smartphones ska underlätta 

för användaren i interaktionen så att de upplevs som enkla att utföra.  

7.1.3 Effektivitet  
Vid framtagning av en mobilapplikation gäller det att ha i åtanke att de framtida 

användarna är upptagna människor som använder tekniken som verktyg för att kunna 

slutföra diverse uppgifter. Med anledning av detta måste systemet vara effektivt. Vi har 

under vår studie insett att användare i allmänhet har en låg toleransnivå gällande hur 

mycket tid de behöver lägga ner för att lyckas utföra önskvärda uppgifter, därför bör så 

få handlingar som möjligt krävas av användarna. 
 

När vi under våra intervjuer frågade användarna vilken identifikationsmetod de 

föredrog att använda för att logga in i bankers mobilapplikationer svarade de pinkod 

eftersom den identifikationsmetoden innefattar minst antal steg. Under våra 

användartester försökte användarna dessutom i största möjliga utsträckning undvika 

användandet av säkerhetsdosan eftersom den inte upplevdes som tillräckligt effektiv. 

Utifrån denna vetskap har vi insett, precis som Dumas & Redish (1994) påpekar, att 

många användare förknippar användbarhet med effektivitet. Det vill säga att god 

användbarhet innebär att användarna kan utföra de uppgifter de önskar på ett effektivt 

och icke tidskrävande sätt.    

7.1.4 Identifikationsmetoder  
I vårt arbete med att ta fram en riktlinje för vilken identifikationsmetod som är mest 

lämplig ur ett användbarhetsperspektiv har det klarnat väldigt tydligt att användarna 

föredrar identifikationsmetoder som finns tillgängliga direkt i telefonen och inte kräver 

en extern enhet. 
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Kombinationen av personnummer och pinkod var den identifikationsmetod som 

uppfattades som snabbast och enklast av våra testpersoner under användartestet. 

Datainspektionen (2013) menar att pinkod inte är en identifikationsmetod som uppfyller 

säkerhetskraven eftersom det bara ger en låg assuransnivå. Det innebär att det inte går 

att avgöra om det är rätt person som loggar in, bara att det är någon som kan 

inloggningsuppgifterna. 
 

Mobilt BankID motsvarar testpersonernas önskemål kring att inte involvera en extern 

enhet i identifikationsmetoden, samtidigt som metoden ger en hög assuransnivå med 

hjälp av en tvåfaktorsautentisering. Därför anses Mobilt BankID vara en godkänd 

identifikationsmetod enligt Datainspektionen (2013). 
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8. FRAMTIDA FORSKNING 
Under vårt arbete med att studera bankers mobilapplikationer och hur användbarhet 

relaterar till säkerhet inom området så blev vi inspirerade av Datainspektionens (2013) 

beslut mot en internetbank som försökte tillämpa ett nytt indentifikationssystem. Det 

gick ut på att utöka säkerheten i ett användande av personnummer och pinkod genom att 

mäta inmatningen av pinkoden med så kallad behavioral biometrics. Detta är ett sätt att 

skapa igenkänning av personen som identifierar sig genom att mäta frekvensen av 

tangenttryckningarna och att jämföra med tidigare inmatningar. Metoden utgår ifrån att 

människor har olika beteendemönster när de utför samma handling och att det därför 

skulle vara möjligt att identifiera en person med hjälp av detta. Datainspektionen (2013) 

menar dock att tekniken är oprövad och underkände därför bankens lösningsförslag för 

att höja säkerheten. 
 

Ett intressant fenomen som är relaterat till detta är Apples nya modell iPhone 5S som 

har möjlighet att känna av fingeravtryck och redan har inkorporerat detta i sitt 

operativsystem genom att använda det som metod för upplåsning av telefonen. Vi 

tycker att det hade varit intressant att se vidare forskning inom området och hur man 

kan använda nya tekniker och funktioner i smartphones för att göra säkerheten än mer 

användbar än den är i dagsläget.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Anvisningar för dagboksskrivande 
 
Hej! 

 

Stort tack för att du vill ställa upp och bidra till vårt examensarbete! 

 

Vi försöker samla in information om vilka tankar, känslor och upplevelser som 

människor har när de använder sin banks mobilapplikation för att utföra betalningar. 

Eftersom vi inte kan vara på plats så skulle vi uppskatta en utförlig beskrivning av ditt 

användande (fram tills den 28/2). Vi önskar att du använder mobilapplikationen till att 

betala minst en räkning eller faktura inom denna period.   

 

Formen för detta är som en dagbok. Ingen detalj är för liten för att inkludera - vi vill 

gärna veta så mycket som möjligt om var, när och hur du använder mobilapplikationen. 

Men vi är även intresserade av hur din faktiska upplevelse ser ut: Hur loggar du in? 

Finns det några svårigheter? Hittar du de funktioner du söker? Uppstår det några fel?  

Beskriv processen från början till slut och berätta för oss vad du tänker under 

tiden. 

 

Vänligen lämna in din redogörelse (uppskattningsvis 1-2 A4-sidor) till oss skriftligt 

senast måndagen den 3 mars.  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

81 
 
 

Bilaga 2 - Uppgifter för användartest 
SEB 

1. Logga in på valfritt sätt 

a) Digipass 

 b) Mobilt BankID 

 c) Personlig kod 

2. Välj att göra en överföring (+ knappen). 

3. Skriv in mottagarens uppgifter (finns på lappen) och belopp. 

4. Godkänn överföringen. 

5. Logga ut 

6. Logga in igen med annat inloggningssätt. 
  

Länsförsäkringar 

1. Logga in på valfritt sätt 

a) Pinkod 

 b) Mobilt BankID 

2. Välj att göra en överföring. (Betala -> Gör överföring) 

3. Välj från vilket konto överföringen skall ske. 

4. Skriv in mottagarens uppgifter (finns på lappen) och belopp. 

5. Godkänn överföringen. 

6. Logga ut 

7. Logga in igen med annat inloggningssätt. 
 

Swedbank 

1. Logga in på valfritt sätt 

a) Personlig kod 

 b) Mobilt BankID 

 c) Säkerhetsdosa 

2. Välj att göra en överföring. (Betala & överföra -> Ny överföring) 

3. Välj från vilket konto överföringen skall ske. 

4. Skriv in mottagarens uppgifter (finns på lappen) och belopp. 

5. Godkänn överföringen. 

6. Logga ut 

7. Logga in igen med annat inloggningssätt. 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
1. Varför valde du det inloggningssätt som du gjorde? 

2. Hur upplevde du det andra inloggningssättet jämfört med det första? 

3. Upplevde du några svårigheter med applikationen? 

4. Skulle du vilja se att något var annorlunda i applikationens utformning?  

5. Vad är ditt helhetsintryck av applikationen? 

 


