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Sammanfattning 

Inom bankbranschen har IT blivit ett betydelsefullt verktyg för att uppnå en ökad kvalitet på 
service och tjänster. För att företag ska kunna skapa en konkurrensfördel gentemot andra 
företag inom samma bransch, krävs det en förståelse för vilka problem som finns idag och 
som leder till försämrad användbarhet. Syftet med denna studie är att identifiera de brister 
som är väsentliga ur ett användbarhetsperspektiv för en Internetbank, samt identifiera enskilda 
funktioner som fungerar sämre ur en användbarhetssynpunkt. Med hjälp av teoretiska ramar 
har vi genomfört en kvantitativ enkätundersökning på Swedbanks Telefon- och Internetbank. 
Resultaten av denna enkätundersökning har pekat på de brister som användarna upplever på 
Internetbanken. Dessa brister är bland annat relaterade till gränssnittet, brist på god dialog, 
svårigheter med att lära in och memorera funktioner, brist på tydlig feedback till användarna, 
samt navigeringen. Vidare identifierade vi med hjälp av respondenterna enskilda funktioner 
som upplevs som problematiska i vissa avseenden. Det handlar bland annat om funktioner 
som att köpa, sälja och byta fonder, kapitalförsäkringar, överföringar/betalningar, stående 
överföringar, pensionssparande samt historik. 
 
Vår slutsats är Swedbank har de resurser som krävs för att utveckla en väl fungerande 
Internetbank. Vi anser att företaget lyckats skapa en Internetbank med generellt sett hög 
användbarhet. Därmed är de brister som vi identifierat inte alltför kritiska, men dock 
förekommande. Vi tycker dock inte att småfel bör ignoreras, utan ansvariga bör vidta åtgärder 
för att kontinuerligt förbättra Internetbanken och dess befintliga funktioner.  
 



 

Förord 

Denna studie är resultatet av ett examensarbete inom ämnet informatik på Halmstad 
Högskola. Processen har möjliggjorts tack vare hjälp av en rad personer som på olika sätt har 
bidragit till vår studie. Därmed vill vi rikta våra tack till dessa. 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Ewa Zimmermann, som fungerat som ett stöd och 
en inspirationskälla under studiens process. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till Gunilla Norrlid på Swedbanks Telefon- och Internetbank i 
Halmstad, som tillät oss att utföra vår enkätundersökning där.  
 
Slutligen vill vi även tacka våra opponenter och andra i vår omgivning, som har bidragit med 
konstruktiv kritik och därmed hjälpt oss att förbättra kvaliteten på vår studie.  
 
 
Trevlig läsning! 
 
 
Halmstad, maj 2007 
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Frida Bengtsson Josefin Bylander Dzejna Seta 
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1 Inledning 

 
 detta kapitel vill vi ge läsaren en kort introduktion av vårt valda område inom 
användbarhet och beskriva varför det är av intresse att studera och hur det har 

uppkommit. Vi ger även en kort beskrivning av problematiken som finns, vilket leder 
oss till kärnproblemet. Vidare presenterar vi vårt syfte med uppsatsen, samt fortsatt 
disposition.  
 

 
1.1 Problembakgrund 

Entusiasmen för Internet och dess tjänster har ökat och växer fortfarande (Buckley, 2003). 
Informationstekniken och Internet har förändrat människans tillvaro och skapat nya vanor och 
beteenden och är idag en oumbärlig del i de flestas liv (Falk & Olve, 1996). Mediet har blivit 
en mycket stor del av vår vardag och alltmer förenat med det nya samhället – ett samhälle 
som är baserat på information, kunskap och kommunikation (Gezelius, 1997). Detta medium 
ses som en av de största pelarna som vårt kommunikationssamhälle består av och dess 
potential skapar nya arbetssätt, organisationsformer, affärsprocesser och affärsmöjligheter 
inom befintliga marknader, men likaså helt nya marknader. Internet kan alltså ses som en 
möjliggörare för att generera, utveckla och realisera nya strategier, produkter, tjänster och 
produktionsprocesser - med avsikt att förändra marknads- och konkurrenssituationen (Falk & 
Olve, 1996; Gezelius, 1997). Ett exempel på detta är skapandet av marknader på individnivå. 
Genom en individanpassad, interaktiv kommunikation och företagets fokus på behoven hos 
individuella kunder, är det möjligt att skapa bättre kundrelationer och därmed säkra företagets 
framgång (Gezelius, 1997). Traditionellt sett har IT agerat rollen av en stödfunktion till 
huvudverksamheten inom ett företag, där primär fokus riktats på att rationalisera och sänka 
kostnader. Numera handlar det istället om att skapa intäkter och öka kvaliteten på beslut, 
service och tjänster (Falk & Olve, 1996).  
 
Bankbranschen är en av de många branscher där IT blivit ett verktyg för att uppnå en ökad 
kvalitet på service och tjänster. Vid sidan av telefoni och kontorsbesök har Internet blivit 
ytterligare en populär kanal, genom vilken kunden kan kommunicera med företaget och 
därmed är det en mycket viktig funktion för verksamheten. Införandet av Internetbanken har 
möjliggjort det för kunden att genomföra finansiella affärer oberoende av tid och rum 
(Gezelius, 1997). För att denna interaktion ska vara så givande för kunden som möjligt är det 
av största vikt att användbarheten sätts i fokus och underlättar processerna som genomförs på 
Internetbanken. Den svenska bankmarknaden består av hård konkurrens på en mättad 
marknad, vilket gör det viktigt att behålla de befintliga kunderna. En användbar Internettjänst 
kan vara en av konkurrensfördelarna i slaget om bankernas kunder.  
 
Utbudet av webbsidor och härmed också Internetbanker, är större än någonsin tidigare och 
ökar ständigt. Resultatet av detta är att även användarnas krav ständigt ökar och 
otillfredsställande och förvirrande webbplatser som inte täcker dennes behov, väljs bort. 
Användbarheten har alltså kommit att spela en mycket större roll än tidigare – användbarhet 
har blivit A och O inom webbdesign (Nielsen, 2001). Vad som upplevs som användbart 
varierar från användare till användare och från webbplats till webbplats. 
Användbarhetsproblemen är olika och det effektivaste tillvägagångssättet att undvika dessa är 
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att gå från felsökning till förebyggande och utveckling. Att integrera användbarheten i 
organisationen görs bäst genom konstruktivt och konkret samarbete mellan användare och 
utvecklare.   
 
En väl utformad webbplats ger besökaren ett gott intryck av en seriös verksamhet, vilket i 
längden bidrar till trogna kundrelationer (Kassim & Abdulla, 2006). Användbarhet är centralt 
vid skapandet av framgångsrika webbsidor (Molich, 2002). Vi tror att det för aktörer inom 
bankbranschen som verkar på Internet är särskilt viktigt att skapa överskådliga och 
användbara Internetbanksidor, då verksamheten bygger just på kundens förtroende och 
säkerheten. Användarna är många, med varierande kunskap kring Internetbaserade gränssnitt 
samtidigt som det handlar om känslig information såsom kundens ekonomi.  
 
Enligt Buckley (2003) definieras det elektroniska tillhandahållandet av en tjänst för kunder 
som e-tjänster, och det är användaren som avgör om en e-tjänst är användbar. Med miljoner 
kunder och användare av Internetbanken skall denna också passa ett stort antal människors 
behov. Det är alltid användaren som avgör om en tjänst är användbart eller inte - olika 
användare prioriterar olika saker. För att uppfattas som användbart ska uppgifter kunna lösas 
på ett snabbt och smidigt sätt, det ska vara tilltalande, lätt att lära sig och lätt att komma ihåg 
(Löwgren, 1993). 
 
Det finns mängder av studier kring användbarhet inom traditionella webbsidor med riktlinjer, 
”best practise” och designprinciper, och området är centralt vid skapandet av framgångsrika 
traditionella webbsidor anpassade till olika individer. Eftersom Internetbanken både är ett 
relativt nytt område och en relativt liten del jämfört med traditionella e-tjänster, innebär det att 
vi funnit få vetenskapliga studier om användbarhet applicerad på just denna sorts e-tjänster. 
 
Kan det vara så att ytterligare aspekter bör beaktas? Vi anser att även faktorer som säkerhet 
och förtroende bör kombineras med befintliga användbarhetsprinciper och att dessa utgör en 
viktig grund för Internetbankens framgång. Denna komplexitet, i kombination med vårt eget 
intresse av Internetbankstjänster, gör att vi vill uppmärksamma och undersöka vilka brister 
som går att identifiera, samt vilka funktioner användarna finner bristfälliga vid användningen 
och huruvida dessa leder till en försämrad användbarhet. 
 

1.2 Problemdiskussion 

Som vi redogjorde för i bakgrunden så har användbarheten på en webbplats stor betydelse för 
hur väl den fungerar tillsammans med användaren och hur duglig användaren uppfattar den. 
För att skapa en konkurrensfördel gentemot andra företag inom samma bransch, tror vi att det 
krävs en förståelse för vilka problem som finns idag och som leder till försämrad 
användbarhet. Även om en sida i sin helhet är användbar, tror vi att det alltid finns brister och 
saker som är mindre bra och som går att förbättra och finslipa. Vi tror att nyckeln till en 
användbar webbplats ligger i nära samarbete mellan utvecklaren och användarna själva, och 
studiens målgrupp är därmed främst utvecklare av Internetbanker.   
 
Vi har tagit fram användbarhetsprinciper genom den teori vi använt oss av i vårt teorikapitel, 
och som där ligger till grund för vad vi anser är en god användbarhet. Vi sammankopplade 
dessa till REAL-modellen som innehåller kvalitetsaspekter som vi tycker ger en bra överblick 
av kvalitet på användbarhetsprinciper och det är detta som ligger till grund för vår studie. 
Dessa faktorer tror vi kan hjälpa oss att identifiera de brister som leder till minskad 
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användbarhet på en e-tjänst i form av en Internetbank. Dessa tankar leder oss vidare till vår 
problemformulering som lyder:  
 
Vilka brister finns idag hos Internetbankens e-tjänster som gör att användaren upplever 
försämrad användbarhet?  
 

1.3 Syfte 

• Syftet är att identifiera brister som är väsentliga ur ett användbarhetsperspektiv för en 
Internetbank.  

• Studien syftar även till att identifiera enskilda funktioner som fungerar sämre ur ett 
användarperspektiv. 

• Slutligen ger vi förslag på korta åtgärder utifrån teorin för eventuellt identifierade 
brister.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vår första avgränsning är att vi enbart kommer att rikta vår studie mot en typ av webbplats – 
Internetbanken. Det är i vår studie relationen till privatkunder som kommer att 
uppmärksammas och därför kommer vi inte att ta hänsyn till bankens företagskunder. Vi har 
dock valt att avgränsa oss även inom denna grupp och bestämt oss för att inte ta upp 
användbarheten i relation till användare med funktionshinder, eftersom detta i sig är ett 
omfattande område. Vi har även begränsat oss till att studera vana användare, eftersom vi 
anser att dessa utgör majoriteten av Internetbankens användare. Internetbankens säkerhet 
kommer endast att tas upp med relevans till användbarheten. Vi kommer inte att beakta 
förändringar som kan tänkas ske inom vår valda Internetbank under arbetets gång, utan 
kommer att fokusera på den information som insamlats vid undersökningens skede.  
 

1.5 Centrala begrepp 

Användbarhet 
I vilken utsträckning ett datasystem möjliggör för användare att uppnå specifika mål effektivt 
samtidigt som det förmedlar en tillfredsställande känsla (Lee, Hwang & Wang, 2006).  
 
Internetbank 
Bankfunktion där kunden kan genomföra sina bankärenden via Internet (Kellagher, 
Ljungberg & Stensson, 2002).    
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1.6 Disposition 

 
Figur 1 – Sammanfattande modell över uppsatsen. 
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2 Teori 

 
 teorikapitlet presenteras den teori som vi har funnit betydelsefull när det gäller 
användbarheten på en Internetbank. Vi har därför redogjort för designprinciper, 

kognitiva processer, förtroende och säkerhet. För att ge läsaren en grundläggande 
förståelse och underlätta fortsatt läsning, har vi dessutom beskrivit e-tjänster, 
Internetbanken, interaktionsdesign och användbarhet - begrepp som vi anser är 
relevanta för vår studie. 
 

 

2.1 E-tjänster 

E-tjänster är de tjänster som kan tas fram och levereras med hjälp av elektronisk 
kommunikation, som till exempel via telefonservice, call-centers, Internet och SMS. Internet 
är den kanal som har störst betydelse eftersom många av dessa tjänster idag är 
Internetbaserade. Utöver dessa kanaler bör även möjligheten till personliga tjänster och brev 
finnas tillgängliga. Det är viktigt att samma tjänster kan erbjudas i flera olika servicekanaler, 
eftersom användarna har olika förmågor och förutsättningar (SOU, 2005:119). 
 
Buckley (2003) skriver om ett antal olika definitioner av en e-tjänst. En definition syftar på 
det elektroniska tillhandahållandet av en tjänst för kund. En annan framställning är att 
användaren startar e-tjänsten när den kommer in på webbplats, och fortsätter fram till dess att 
e-tjänsten har blivit avslutad eller då den beställda produkten har blivit levererad och färdig 
att använda. 

 
“The e-service encounter is the initial landing on the home page until the requested service 

has been completed or the final product has been delivered and is fit for use.” 
(Buckley, 2003, s. 456) 

 
Sett ur ett kundperspektiv är det viktigt att e-tjänsten är användbar, samt enkel och 
tillfredsställande att använda. Kundens egenskaper, som upplevelse och öppenhet för nya 
idéer, samt situationsskillnader, som närvaron av andra kunder, påverkar också intrycket av e-
tjänsten. Det finns en del negativa erfarenheter när det gäller e-tjänster, och därför tycker 
Dolen och Ruyter (2002) liksom Statens Offentliga Utredningar (2005:119) att det är 
nödvändigt att komplettera med en social sida där användaren har möjlighet till en personlig 
kontakt via telefon eller sitt lokala bankkontor. E-tjänster erbjuder stora möjligheter att öka 
effektiviteten av att leverera tjänster. Många företag inom till exempel banken och 
resebranschen har med framgång implementerat självbetjäningstjänster (Dolen & Ruyter, 
2002). 
 
E-tjänster kan utgöra ett starkt stöd och medföra följande fördelar: 
 

• Ökad eller minskad volym av tjänster 
• Kortare handläggningstider 
• Bättre information 
• Bättre rättssäkerhet 
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• Tids- och kostnadsbesparingar 
• Bättre kvalitet i tjänsterna 
• Avlasta – ta bort arbetsmoment 
• Kvalitetssäkring 
• Bättre beslutsunderlag 
• Snabbare beslut och besked 
• Ömsesidig förståelse medborgare/företag – myndigheter 
• Ökad samverkan 
• Ökad tillväxt 

 
(SOU, 2005:119, s. 18) 
 
Vid utvecklandet av en e-tjänst bör nedanstående efterföljas enligt Statens Offentliga 
Utredningar (2005:119):  
 

• Tillit till avsändaren: användarna av tjänsten ska veta vilka offentliga aktörer de har 
kontakt med och vad de står för. 

• Regelstyrning: för att försäkra samma bemötande och neutralitet bör enkla och 
enhetliga ärenden utformas som självbetjäningstjänster. 

• Validering: hanteringen och överföringen av information bör vara säker och enkel.  
• Förståelse: e-tjänsterna bör utformas med hänsyn till att användarna har olika 

förståelse, motiv och kompetens när det gäller att använda offentliga e-tjänster. 
 

2.2 Internetbanken 

Internetbanken är inte en ny produkt som banken tillhandahåller, utan är istället en 
distributionskanal för befintliga tjänster - ett nytt sätt att kommunicera. Kellagher et al. (2002) 
menar också att Internetbanken är ett sätt att komma i kontakt med banken. Genom denna 
bankfunktion kan kunden utföra bankärenden hemifrån via Internet - dygnet runt. Internet har 
medfört att kunden enkelt kan söka information och jämföra tjänster. Det har blivit lättare att 
byta bank eller att skaffa sig en bank till. Både Johansson (2006) och Kellagher et al. (2002) 
skriver att konkurrensen om kundernas tid och uppmärksamhet har hårdnat och Kellagher et 
al. (2002) menar att det krävs stora investeringar i marknadsföring och förbättring av 
Internetbanken för att fånga kundernas intresse. 
 
Internet har medfört att kunden har blivit allt mindre beroende av bankens öppettider - det 
finns möjlighet att få tillgång till fler tjänster, var som helst och när som helst (Johansson, 
2006). Internetbanken passar extra bra för tjänster där mycket information behöver lämnas till 
kunden, eftersom kunden kan sitta hemma i lugn och ro och ta till sig all den nödvändiga 
informationen (Kellagher et al., 2002). Internetbanken har i likhet med andra automatiserade 
banktjänster fördelen att momenten alltid utförs korrekt, självklart med förutsättningen att den 
är riktigt programmerad. Den mänskliga faktorn kan vara orsaken till att fel uppstår, fel som 
skulle ha undvikits på Internetbanken (Kellagher et al., 2002; Johansson, 2006).  
 
Det finns idag möjlighet att genom Internetbanken få tillgång till i stort sett nästan alla 
bankens tjänster som i dagsläget går att nå på kontor eller via telefon, och utbudet av 
Internettjänster utvecklas och byggs fortfarande upp i snabb takt (Johansson, 2006). Kellagher 
et al. (2002) menar att de vanligaste tjänsterna som banker erbjuder sina kunder via Internet är 
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bland annat att se saldo, senaste transaktioner och öppna konton via Internet. Andra vanliga 
tjänster är betalningar till bank- eller plusgiro och överföringar mellan konton. Banker tar ofta 
en avgift för dessa betaltjänster som betalas per år eller per betalning. Ytterligare tjänster 
innefattar kreditansökan och värdepappershandel. Kunden kan dessutom få tillgång till 
information, möjlighet att skicka elektroniska meddelanden till sin bank, och vissa banker 
samarbetar med försäkringsbolag och tillhandahåller nödvändig information och tjänster 
angående kundens försäkringar. 
 

2.3 Vad är användbarhet? 

Användbarhet har ett flertal olika definitioner och syftar till många olika aspekter där en 
människa interagerar med ett system. Lee, Hwang och Wang (2006) preciserar användbarhet 
som den graden som ett datasystem gör det möjligt för en användare att utföra en given 
uppgift för att effektivt uppnå specifika mål och samtidigt få en känsla av tillfredsställelse. 
 

”The extent to which a computer system enables users, in a given context of use, to achieve 
specified goals effectively and efficiently while promoting feelings of satisfaction.” 

(Lee, Hwang & Wang, 2006, s. 3)  
 
Nielsen (1995) menar att nyttan kan brytas ner i två kategorier; funktionalitet och 
användbarhet. Nyttan beskriver hur väl systemet kan användas för att uppnå ett mål, 
funktionalitet beskriver hur väl funktionaliteten av systemet kan utföra vad som krävs och 
användbarhet beskriver hur väl användarna kan nyttja den funktionaliteten.  
 
Det finns en mängd olika definitioner av vad användbarhet är och för att underlätta den 
fortsatta läsningen kommer vi enbart utgå ifrån de aspekter som beskrivs nedan. Vi har valt 
Löwgrens (1993) REAL-modell eftersom den tar upp perspektiv som är relevanta för oss i 
vårt fortsatta arbete. REAL-modellen står för: 
 
Relevans 
Löwgren (1993) skriver att relevans handlar om hur väl ett system stödjer användarnas behov. 
Löser systemet de uppgifter som det är avsett att lösa? Löses de problem som finns?  
 
Smith (2006) tar upp begriplighet och aktualitet som två av de mest grundläggande kraven för 
relevant information. Molich (2002) menar att användaren ska ha så pass bra förståelse för 
systemet att den ska kunna svara rätt på frågor om hur det fungerar efter användningen av det.  
  
Effektivitet 
Löwgren (1993) menar att effektiviteten fastslår hur effektivt användarna kan utföra sina 
uppgifter med hjälp av systemet. Löses uppgiften på ett snabbt och smidigt sätt utan större 
besvär?  
  
Effektivitet är en faktor som Nielsen (1995), Molich (2002) och Löwgren (1993) tycker bidrar 
till att ett system uppfattas som användbart. När användaren väl har lärt sig systemet ska en 
hög nivå av produktivitet vara möjlig att uppnå (Nielsen, 1995). Molich (2002) skriver att 
effektiviteten beror på svarstider och felfrekvensen. Enligt Buckley (2003) baseras 
effektiviteten på om det är lätt att få tillgång till den informationen som ofta används, vilket 
kan mätas genom antalet klick. Ferreira och Pithan (2005) menar att effektiviteten visar på hur 
snabbt användaren kan utföra sin uppgift, när de väl har lärt sig systemet. 
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Attityd  
Enligt Löwgren (1993) är attityd användarnas subjektiva känslor för systemet. Är programmet 
tilltalande? Känns programmet bra? Är det roligt att använda? Skapar det irritation?  
 
Både Molich (2002) och Nielsen (1995) använder istället ordet tillfredställelse. Systemet ska 
vara trevligt att använda. Användaren ska tycka bra om det och det bör ge en subjektiv 
tillfredställelse enligt Nielsen (1995). Molich (2002) skriver att användaren kan uttrycka sin 
känsla för systemet med hjälp av enkäter eller intervjuer. En person som inte använder 
systemet ofta brukar tycka att de viktigaste faktorerna är inlärningstiden och 
återinlärningstiden, medan en van användare tycker att det är viktigare med effektivitet. 
Ferreira och Pithan (2005) skriver att attityden beror på hur tilltalande systemet är att 
använda. 
 
Lärbarhet  
Löwgren (1993) skriver att lärbarhet syftar till hur lätt det är att lära sig ett system från början 
och hur bra användarna kommer ihåg sina färdigheter efter en tid. Är programmet lätt att lära 
sig? Är det lätt att komma ihåg hur det ska användas? Behövs handboken ofta?  
 
Nielsen (1995) tycker att det är nödvändigt att användaren klarar av att lära sig systemet utan 
någon större ansträngning, för att snabbt ha möjlighet att komma igång med sitt arbete. 
Molich (2002) menar att lärbarheten beror på den tid det tar för användaren att lära sig att 
utföra en specifik uppgift med hjälp av systemet. Återinlärbarheten beror på den tid det tar för 
en person som inte använder systemet så ofta, att utföra en specifik uppgift med hjälp av det. 
Ferreira och Pithan (2005) tycker också att lärbarheten beror på hur lätt det är för användaren 
att klara av att utföra grundläggande uppgifter första gången de använder systemet, samt hur 
enkelt användarna kan återuppta sina kunnigheter efter en period utan att ha använt systemet.  
 

2.4 Interaktionsdesign 

”Designing interactive products to support people in their everyday and working lives.” 
(Preece, Rogers & Sharp, 2002, s.6) 

 
Detta citat betyder att interaktiva produkter designas för att stödja människor i deras 
vardagliga och arbetsamma liv. Interaktionsdesign är inriktat på nytta och användbarhet. Där 
talas det om att de digitala produkterna ska passa in i sina sammanhang, vara lätta att använda 
och stödja människor i deras uppgifter. Preece et al. (2002) menar att det är många discipliner 
som måste följas för att interaktionsdesignen ska bli lyckad. Det är bland annat viktigt att 
förstå hur användarna agerar och reagerar inför vissa händelser, samt hur de kommunicerar 
och interagerar med varandra. Därför är discipliner som psykologi och sociologi relevanta. 
Detta håller även Apelkrans och Åbom (2001) med om. De skriver att det krävs goda 
kunskaper i det sociala och psykologiska fenomenen för att få förståelse för hur en människa 
reagerar inför en dator som mer eller mindre styr arbetsuppgifterna.  
 
Det har blivit allt mer betydelsefullt att ha en god förståelse för hur designen av interaktiva 
medier ska kunna bli så effektiv och estetiskt tilltalande som möjligt. Alltfler människor blir 
involverade, som till exempel grafiska designers, konstnärer, animatörer, fotografer, 
filmexperter och produktdesigners (Preece et al. 2002).  
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Det mest centrala när det gäller interaktionsdesign är att säkerställa att produkten är 
användbar. Ett vanligt sätt att uppnå detta är att använda ett användarcentrerat 
tillvägagångssätt, som involverar användaren i designprocessen. Det finns en hel del olika 
metoder att använda sig av. Exempel på dessa metoder är att observera användaren, prata med 
dem, intervjua dem, testa dem, be dem fylla i frågeformulär eller involvera dem genom hela 
designprocessen (Preece et al. 2002). Enligt Gulliksen och Göransson (2002) händer det ofta 
att användarmedverkan är ineffektivt, utan tydliga mål och utan möjlighet för användarna att 
bidra med det de faktiskt kan och är bra på. Det krävs en effektiv användarmedverkan, vilket 
innebär att rätt användare ska delta vid rätt tillfälle. För att få ut så mycket som möjligt av 
användarens medverkande är det även nödvändigt att mötas i deras arbetsmiljö och prata 
deras språk. 
 
Det är väsentligt att i interaktionsdesign vara medveten om att olika användare har olika 
behov - de interaktiva produkterna måste därför designas utifrån det. Det krävs att utvecklaren 
tar reda på vilka behov användaren har, men också att ta reda på vilket syfte systemet ska 
fylla. Systemet bör både möta specifika användbarhetskriterier, som till exempel effektivitet, 
samt ge användaren en god upplevelse av systemet, till exempel genom att vara estetiskt 
tilltalande (Preece et al. 2002). 
 

2.5 Kognitiva processer 

Preece et al. (2002) anser att det är viktigt att förstå människans psykologi för att på bästa sätt 
utnyttja de faktorer som är relevanta för en väl fungerande interaktion mellan människan och 
datorn. Med detta menas att man beaktar människans kognitiva psykologi som består av 
vardagliga aktiviteter som inkluderar: 
 

• Uppmärksamhet 
• Minne 
• Inlärning 
• Läsa, prata och lyssna   

 
Viktigt att ta hänsyn till är att flera processer kan vara involverade i en och samma aktivitet 
(Preece et al, 2002). I följande avsnitt beskriver vi i korthet de mest väsentliga kognitiva 
processerna. 
 

2.5.1 Uppmärksamhet 

I vår vardag utsätts vi för en enorm mängd information, men vi har en förmåga att stänga ute 
den information vi inte vill ha. Både Preece (1993) och Reisenberg (2001) talar om selektiv 
uppmärksamhet, där människan endast fokuserar på relevant information i situationen.  
Presentationen av informationen och vår begränsade förmåga att uppmärksamma fler saker åt 
gången berör designen av en webbplats eller ett system. Eftersom människan är en varelse 
som lätt distraheras är det viktigt att kunna återfå dess uppmärksamhet utan att viktig 
information förbises. För att fånga upp användarens uppmärksamhet gäller det att strukturera 
informationen, använda en variation av visuella signaler, samt dela in bildskärmen i olika 
sektioner. Dessa är endast några sätt att underlätta finnandet av relevant information (Preece, 
1993).  
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2.5.2 Minne 

Vårt minne är den viktigaste kognitiva processen – utan det hade vi inte kunnat genomföra de 
enklaste uppgifterna. Denna process består av separata steg så som förvärv av ny information, 
förvaring av information och återkallning av information (Reisenberg, 2001). Självklart är vår 
förmåga att memorera information begränsad och därför sker även här en filtreringsprocess 
som avgör vilken information som är relevant och därmed memoreras. Människan memorerar 
information utifrån det sammanhang hon är van att se den i. Om samma information finns i ett 
annorlunda sammanhang är den inte lika igenkännbar (Preece et al, 2002). Paralleller kan 
kopplas till webbsidor och datasystem. Genom att ta hänsyn till människans kognitiva 
psykologi har riktlinjer för design av ett gränssnitt kunnat tas fram (Preece, 1993). Meningen 
är att skapa ett gränssnitt som skapar minimal ansträngning på människans minne. Detta kan 
göras bl.a. genom att använda namn och ikoner som är meningsfulla och kan skiljas från 
varandra, samt reflekterar strukturen av och relationerna mellan de olika entiteterna.  
 

2.5.3 Inlärning 

En allmän observation är att individer finner det svårt att lära sig med hjälp av manualer. Det 
finns olika interaktiva teknologier som underlättar för användarna att interagera med 
informationen (Preece, 1993). Med hjälp av dessa skapas följande inlärningssätt: 
 

• Learning by doing: Användarna föredrar att se resultatet av deras handlingar, istället 
för att gå efter en manual.  

• Learning by active thinking: Användarna måste komma i underfund med hur ett 
system fungerar och varför det beter sig på ett visst sätt. 

• Learning through goal and plan knowledge: Användarna har ett givet mål i sikte som 
de omvandlar till en handlingsplan.  

• Learning through analogy: Användarna jämför ett okänt system med tidigare inlärda 
igenkännbara system. 

• Learning from errors: Feedback från misstag kan hjälpa användarna att lära sig och 
förstå en aktivitet.  

 

2.5.4 Läsa, prata, höra 

Dessa tre former av språkprocesser har lika, respektive olika egenskaper. En av likheterna är 
att en menings betydelse är densamma oavsett om man uttalar, läser eller hör den. Däremot 
finner en del individer det lättare att höra istället för att läsa informationen. Skillnaderna 
mellan dessa tre är att en individ kan läsa informationen flera gånger för att förstå den, medan 
den möjligheten inte finns genom att endast höra informationen (Preece et al, 2002). 
 

2.6 Användbarhetsprinciper på en webbplats 

Det främsta syftet med en webbplats är att förse användaren med den information som denne 
söker (Molich, 2002; Nielsen, 2001). Designen av en webbplats, samt användarens förmåga 
att hitta rätt på denna, är av stor betydelse när det handlar om användbarhet (Nielsen, 2001). 
Studier har visat att webbsidor som formats utifrån principer är till betydligt större nytta och 
användning för användarna, än de webbsidor som utformats utan hänsyn till dessa principer 
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(Molich, 2002). Både Molich (2002) och Nielsen (2001) betonar vikten av en väl utformad 
webbplats.  
 

2.6.1 Gränssnitt  

Att vara konsekvent innebär att utforma en webbplats på ett enhetligt sätt. Detta innebär att 
olika ord, situationer och handlingar bör ha samma betydelse. Exempelvis bör föremål som är 
återkommande på samtliga sidor ha samma placering överallt. En sida bör inte innehålla en 
ikon för information, medan samma användare på en annan sida länkas till samma 
information via en textlänk (Nielsen, 1995). En enhetlig design har i stället stor betydelse för 
användbarheten, medan en icke sådan endast skapar förvirring bland användarna (Molich, 
2002).  
 
Fel på en webbplats kan förhindras genom lämplig design av webbplatsen. Istället för att låta 
användaren själv skriva in till exempel ett datum, bör detta kunna väljas i en menylista eller i 
en kalender och därmed kan en hel del problem undvikas (Molich, 2002; Nielsen, 1995). 
Ytterligare ett sätt att undvika fel är att låta användaren bekräfta ett kritiskt moment ett antal 
gånger (Nielsen, 1995). 
 
Snabbhet är det återkommande nyckelordet i utformandet av webbsidor. En enkel tumregel 
för att åstadkomma detta är att vara återhållsam med grafiken (Nielsen, 2001). Användningen 
av multimedia, animationer, bilder och videos bör vara försiktig, då dessa lätt kan bidra till 
förvirring och stjäla uppmärksamheten från innehållet i texten. Svarstiderna ökar vilket leder 
till otålighet bland besökarna (Nielsen, 2001). Vid användningen av dessa ska de vara 
relevanta och förnuftiga, snabba att överföra, enhetliga i stil, samt begripliga. Att alltid ladda 
ned text före grafik på en webbplats är en viktig tumregel. För att inte slösa med användarens 
tid bör bilder, annonser, reklam och dylikt överföras sist (Molich, 2002). Sett från ett 
användarperspektiv finns det tre typer av grafik – nyttig, stödjande och likgiltig eller direkt 
irriterande. Den nyttiga grafiken förser användaren med relevant information och därmed är 
denne beredd att vänta på den begärda åtgärden (Nielsen, 2001). Grafik är förmodligen det 
område där avståndet mellan användare och utvecklare är som störst. En vanlig 
missbedömning från utvecklarens sida är att denne tror att användaren föredrar en flott grafik 
istället för relevant information. Risken med en sådan webbplats är att användaren undviker 
den på grund av längre överföringstider. Faktum är att inget samband mellan en sådan grafik 
och användbarhet har tagits fram hittills (Molich, 2002). 
 

2.6.2 Dialog  

För att skapa en så enkel och naturlig dialog som möjligt bör inte information som är 
oväsentligt och sällan kommer till användning publiceras på en webbplats. Anledningen är att 
all extra information som utges konkurrerar med den viktiga informationen och därmed 
minskar dess synlighet. Reklam, oviktig text, grafik och bilder är exempel på information som 
ofta är överflödig (Nielsen, 1995). Dålig informationsstruktur på en webbplats medför dålig 
användbarhet, därför är det viktigt att en webbplats har en existerande struktur som i sin tur 
återspeglar besökarens uppfattning av informations- och tjänsteutbudet. Både Nielsen (2001) 
och Molich (2002) menar att innehållet på en webbplats är det primära skälet till användarens 
besök, vilket innebär att det främsta syftet med designen är att göra informationen åtkomlig. 
Nielsen (2001) redogör för relativt simpla riktlinjer som ska underlätta läsarens besök på 
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webbplatsen. Direktiven innebär att texten ska vara kort och koncis, lätt att skumma igenom 
med hjälp av underrubriker, korta stycken och punktlistor, samt dela upp informationen på 
flera sidor.  
 
För att designa en så användbar webbplats som möjligt är det viktigt att definiera dess 
potentiella användare. Webbplatsen bör tala användarens språk och inte innehålla fackuttryck 
och andra termer som användarna inte känner till, dock bör den inte heller klargöra sådant 
som är självklart för målgruppen. Att vara noggrann med stavning – främst på webbplatser 
som kräver ett högre förtroende – är mycket viktigt (Molich, 2002; Nielsen, 1995). Eftersom 
användarna dagligen överöses med en stor mängd information, är det viktigt att tydliggöra 
texten så mycket som möjligt. Det kan till exempel göras genom talande rubriker, korta 
sammanfattningar, överskådliga avsnitt med tomrum emellan, tydliga underrubriker, samt ett 
begränsat antal framhävda eller länkade nyckelord. Korta och precisa meningar fungerar bäst i 
längden. När det gäller scrollningen kan det hända att användaren förbiser existerande text på 
webbplatsen, om mellanrummet mellan delavsnitten är för stort. Alternativt kan texten delas 
upp i flera sidor där användaren med hjälp av länkar kan ta sig vidare. På detta sätt går 
användaren inte miste om någon information, men nackdelen är ökade antalet klick och 
nedladdningstid, samt olämpligt sidformat för utskrift. Det andra alternativet innebär att visa 
texten i sin helhet där användaren istället får scrolla på sidan och har möjlighet att söka med 
hjälp av länkar. Dock finns risken att användaren förbiser att det faktiskt går att scrolla i 
texten. Samtliga dessa faktorer är avgörande för skapandet av förtroende hos användaren 
(Molich, 2002).  
 
En webbplats bör erbjuda användaren en god hjälpfunktion (Molich, 2002; Nielsen, 1993). 
Hjälpfunktionen bör vara tillgänglig på varje webbplats (Nielsen, 1995). Ofta är 
hjälpavsnitten skrivna av tekniskt kunniga personer som inte riktar sig till typiska användare. 
Detta leder till att användarna undviker dessa hjälpavsnitt och vägledning. Det finns två typer 
av ”Hjälp” avsnitt; uppgiftsorienterad och systemorienterad hjälp. Den uppgiftsorienterade 
typen av hjälp innehåller steg-för-steg förklaringar. I de fall där hjälpavsnitten består av en 
översikt av användaruppgifter, samt vanligt förekommande problem, underlättas användarens 
nyttjande av webbplatsen. Systemorienterad hjälp innebär att den utgår från webbplatsen och 
förklarar syftet med en sida, samt vad webbplatsen inte kan bidra med av sådant som 
användaren förväntar sig. Detta gör att användaren sparar tid. Dessutom är ett index, aktuella 
och fullständiga anvisningar, samt relevanta exempel som visar vad användaren ska göra, 
alltid till stor hjälp. Att göra hjälpen mycket synlig eller skapa diskussionsgrupper som 
komplement ökar tillfredsställelsen hos användaren (Molich, 2002). Ett optimalt 
användargränssnitt ska inte kräva att en användare ska behöva söka upp ett hjälpavsnitt. På 
webbplatser där det uppstår problem behöver användaren vara oerhört motiverad för att ta sig 
an detta. Detta innebär att om besökaren inte får någon värdefull direkthjälp i gengäld, är 
risken stor att denne lämnar webbplatsen för gott (Nielsen, 2001). Nielsen (1995) menar att 
den optimala hjälpen är den som är strukturerad i konkreta steg och behandlar det specifika 
problemet.  
 

2.6.3 Minne 

Eftersom människans minne är begränsat är det svårt för användaren att memorera samtliga 
koder, förkortningar, placeringar av utgångar med mera på en webbplats. Det är därför viktigt 
att objekt, handlingar och valmöjligheter i form av bland annat instruktioner, knappar och 
länkar är tydliga, korta och lättbegripliga (Molich, 2002; Nielsen, 1995).  



 

  
13  

 
Besökaren ska inte behöva komma ihåg hur denne ska använda sidan från gång till gång. 
Denna information ska istället vara lättillgänglig (Nielsen, 1995). Tillämpning av goda 
exempel på en webbplats är därför ofta mycket uppskattade (Molich, 2002; Nielsen, 1995). 
Som exempel kan inmatning av diverse information finnas illustrerad ovanför fältet (Nielsen, 
1995). Dock behöver en exempelsamling inte presentera alla möjligheter (Molich, 2002).  
 

2.6.4 Feedback 

Att sätta användaren i centrum kan betraktas som en självklarhet får många, men dock 
uppfylls inte alltid kravet. Att uppfylla det innebär att webbplatsen bör förse användaren med 
den information som motsvarar dennes förväntningar (Molich, 2002). Nielsen (1995) menar 
även att systemet ständigt ska hålla användaren underrättad om vad som sker. Dessutom är det 
oerhört viktigt att informationen som delges är relevant och aktuell, samt att feedbacken i 
allmänhet ges inom rimlig tid (Molich, 2002; Nielsen, 1995). Vid utförande av uppgifter som 
är relaterade till bland annat väntetid, säkerhet och steg i processen, förväntar sig användaren 
gensvar, exempelvis i form av upplysande meddelanden, dialogrutor för information eller 
länkar. Vid angivelse av personuppgifter kräver användaren ofta att veta hur dessa ska 
användas (Molich, 2002). 
 
Att förebygga fel är naturligtvis bättre än att ha bra felmeddelanden, men vid problem som 
uppstår på en webbplats borde användaren erbjudas så konstruktiv hjälp som möjligt. 
Användaren ska kunna känna igen, ställa diagnos och kunna återhämta sig från fel (Nielsen, 
1995). Ett felmeddelande bör vara utformat så att det förutom konstruktivt, även är begripligt, 
precist, tydligt, hövligt och defensivt. Detta innebär att felmeddelanden måste vara korrekta 
och helst placerade så att användaren måste klicka på en ”OK-knapp” för att komma vidare. 
Felmeddelandet får inte övertäcka fältet där felet uppstått. Tyvärr är förekomsten av osynliga 
meddelanden mycket vanlig idag. Osynliga meddelanden innebär att användaren inte kan se 
vilket fel som har inträffat, eftersom inget felmeddelande visas. Dessa osynliga meddelanden 
är svåra att förstå och kan skapa frustration. Återigen är det viktigt att tala användarens språk. 
Vid nödvändig angivelse av felkod bör denna placeras sist i texten. Vid tillfällen då 
förklaringen till det uppstådda felet riskerar att bli för långt, är det bättre att hänvisa till ett 
hjälpavsnitt. Se även upp med ord som ”otillåtet”, ”måste” och liknande. För utformning av 
ett bra felmeddelande är en bra utgångspunkt att försöka efterlikna samtalet mellan två 
individer (Molich, 2002).  
 

2.6.5 Navigering  

Många webbplatser fokuserar idag på den bit som bör begränsas, nämligen navigeringen. Att 
inte designa alltför intensiva webbsidor kan ofta fylla en funktion i sig. Tomma ytor kan 
skapa struktur och därmed underlätta för besökaren (Molich, 2002). Ett navigationsgränssnitt 
måste besvara tre huvudsakliga frågor för besökaren (Nielsen, 2001): 
 

• Var är jag? Det är viktigt att besökaren vet var denne befinner sig för att kunna 
begripa webbplatsens struktur. Besökarens läge ska visas dels i förhållande till webben 
som helhet och dels i förhållande till webbplatsens struktur. Webbplatsen måste kunna 
identifieras utifrån alla de enskilda webbsidorna.  
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• Var har jag varit? Med hjälp av ”Bakåt” knappar kan användaren snabbt återvända till 
föregående sida. På samma sätt leder listor över tidigare besökta sidor, samt ändrade 
färger på hypertextlänkar användaren till tidigare besökta sidor.  

 
• Vart kan jag gå? Denna fråga besvaras bäst med hjälp av en bra webbplatsstruktur. De 

navigationsalternativ och länkar som finns på webbplatsen besvarar denna fråga. Det 
är främst hypertextlänkar i form av understruken text eller användning av den blåa 
standardfärgen, som visar vägen för besökaren. 

 
Utvecklarna av en webbplats bör vara sparsamma med att låta nya webbläsarfönster öppnas 
för hjälp eller självständiga funktioner. Risken finns att det nya webbläsarfönstret ofta täcker 
det gamla (Molich, 2002). Besökare bör kunna förflytta sig från webbsidor där de hamnat 
oavsiktligt (Nielsen, 1995). Ofta förekommer det att användaren försöker återgå till det gamla 
fönstret genom att klicka på ”Tillbaka-knappen”, istället för ”Stäng-knappen”. I andra 
situationer är det inte relevant att ”Tillbaka-knappen” innehar sin normala funktion, då 
informationen som den leder till kan vara inaktuell om användaren precis blivit utloggad från 
sidan (Molich, 2002). 
 
En webbplats bör vara smidig att använda för en besökare. En van användare bör ha möjlighet 
att med hjälp av genvägar förflytta sig (Nielsen, 1995). Designen bör besvara var besökaren 
befinner sig och klargöra syftet med webbplatsen. Webbplatsen ska inte innehålla någon 
”Hem- knapp”, utan en väl synlig länkad logotyp. I och med att de flesta besökare är 
sökbenägna måste sökfunktionen vara tydligt placerad, exempelvis överst på sidan (Nielsen, 
2001). Vid en omorganisering av webbplats bör den ansvarige se till att länkar till de gamla 
adresserna fortfarande är i funktion (Molich, 2002).  
 

2.7 Förtroende  

Faktorerna förtroende och attraktion har stor betydelse när det gäller kundernas användande 
av Internetbankens tjänster. Dessa faktorer kan påverka kundens vilja att utföra transaktioner 
över Internet och att lämna ut känsliga personuppgifter (Kassim & Abdulla, 2006). 
 
Undersökningar som nyligen har utförts visar att tillfredsställelse inte är tillräckligt för att 
behålla en långsiktig kundrelation. Det är därför nödvändigt att leta efter andra faktorer som 
kan stärka relationen. En sådan faktor är förtroende som är betydelsefull både när det gäller 
att bygga upp och behålla relationer (Kassim & Abdulla, 2006). 
 
Mukherjee och Nath (2003) har redogjort för ett antal olika definitioner av förtroende, en av 
dessa beskrivs som den ene partens vilja att lita på den andra parten som denne har förtroende 
för. 
 

”willingness to rely on an exchange partner in whom one has confidence” 
(Mukherjee & Nath, 2003, s. 2) 

 
Författarna skriver även om att förtroendet uppstår när en part har förtroende för den andra 
partens pålitlighet och integritet.  
 

”when one part has confidence in an exchange partner’s reliability and integrity” 
(Mukherjee & Nath, 2003, s. 2) 
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Förtroendet blir extra viktigt när det gäller ekonomiska transaktioner eftersom det kan 
innebära en risk. Det gäller särskilt Internetbanken, eftersom banken och kunden är fysiskt 
separerade (Mukherjee & Nath, 2003). Kassim och Abdulla (2006) skriver att betydelsen av 
förtroende blir större för de ekonomiska tjänsterna på grund av deras komplexitet. 
 
Kunderna kan uppfatta att en tjänst har en hög risknivå, trots att risken är väldigt låg. En kund 
som har använt tjänsten under en viss tid och är nöjd med resultatet kommer troligtvis att ha 
förtroende för den som tillhandahåller tjänsten (Kassim & Abdulla, 2006). Enligt Mukherjee 
och Nath (2003) liksom Kassim och Abdulla (2006) uppfattar kunderna risken som högre än 
den egentligen är, och att vana användare som har mer information om tjänsten i regel känner 
sig säkrare. 
 
Bankens rykte påverkar hur starkt förtroende kunden känner för dess Internetbank. Om 
banken har ett dåligt rykte bidrar det naturligtvis till att kunden tvivlar på tjänsten, medan ett 
bra rykte gör att kunden förväntar sig en viss kunnighet och kompetens inom området och 
därför känner ett starkare förtroende (Mukherjee & Nath, 2003). 
 

2.8 Säkerhet 

Internet är ett nytt kommunikationssätt som har medfört nya utmaningar för bankerna. Det är 
ett öppet datanätverk som kan nås var som helst, när som helst och av vem som helst. Det gör 
att det ställs höga krav på säkerheten. Det är viktigt att bankerna har ett tillförlitligt system för 
att hantera personuppgifter så att bestämmelser som till exempel PUL och banksekretessen 
kan åtlydas (Johansson, 2006).  Hutchinson och Warren, (2003) menar att det finns en hel del 
säkerhetsaspekter som är viktiga för banker att efterfölja och nedanstående åtta säkerhetskrav 
är de mest grundläggande. Internetbanken ska ha förmågan att: 
 

• Identifiera en person och kunna bevisa dennes identitet. 
• Kontrollera en persons handlingar, baserat på dennes identitet. 
• Förhindra att obehöriga får tillgång till data. 
• Säkerställa att data inte blir ändrad, varken oavsiktligt eller av någon obehörig. 
• Förhindra att en person förnekar en händelse. 
• Tillhandahålla en tjänst utan avbrott och störningar. 
• Förhindra att information eller data används på ett sådant sätt att det bryter mot lagen 

eller är oetiskt. 
• Noggrant registrera alla transaktioner. Dessa ska kunna användas som bevis/kvitto. 

 
Utöver dessa krav behövs även en verifieringsmekanism som kan vara till exempel lösenord, 
smart cards eller biometrik (Hutchinson & Warren, 2003). Även Kellagher et al. (2002) 
klargör att en säkerhetslösning är nödvändig. Deras exempel är engångskoder, elektroniska 
certifikat eller säkerhetsdosa. Dessa säkerhetslösningar ska användas i kombination med en 
personlig kod. Banken måste försäkra sig om att säkerhetslösningen kommer fram till rätt 
person genom en identifikationskontroll och att det sedan är rätt person som använder den - 
vilket den personliga koden garanterar. Det är därför oerhört viktigt att koden inte avslöjas 
eller hanteras oaktsamt av kunden.  
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2.9 Sammanfattande modell över teorin 

 

 
Figur 2 – Sammanfattande modell över teoretisk referensram. 
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3 Metod 

 
etta kapitel syftar till att beskriva hur vi har gått tillväga i vår studie. Som 
inledning presenterar vi en modell som ger läsaren en tydlig överblick av hela 

processen, därefter gör vi en djupare beskrivning och motivering av de val som vi har 
gjort. Alla steg i processen har förklarats - från valet av studieobjekt till sättet vi har 
analyserat vårt resultat. 
 
 

3.1 Forskningsprocessen 

Till hjälp och stöd i vårt tillvägagångssätt har vi använt oss av Backmans modell över den 
traditionella forskningsprocessen. Den har gett oss en bra översikt av de olika momenten i 
forskningsprocessen och fungerat som en guide för oss under uppsatsens gång.   

 
Figur 3 – Den traditionella forskningsprocessen. (Backman, 1998) 

 

3.2 Urval av studieobjekt 

Inom bankbranschen har IT blivit ett betydelsefullt verktyg för att uppnå en ökad kvalitet på 
service och tjänster. Internet har blivit en populär kanal, där kunden kan kommunicera med 
banken och därmed är det en mycket viktig del av verksamheten. Internetbanken gör det 
möjligt för bankens kunder att få kontroll över sin ekonomi eftersom de får en samlad bild av 
sina konton, sparande, kort och sina lån. Kunderna kan också utföra sina bankärenden när- 
och varsomhelst.  För att denna interaktion ska vara så givande för kunden som möjligt är det 
av största vikt att användbarheten sätts i fokus och underlättar processerna som genomförs på 
Internetbanken.  

D 
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Vår uppfattning är att den svenska bankmarknaden idag består av hård konkurrens på en 
mättad marknad. Gemene man i samhället har redan sin banktillhörighet, vilket gör att 
bankerna får fokusera på att behålla de befintliga kunderna eller knycka nya från 
konkurrenterna. En användbar Internettjänst kan då vara en stor konkurrensfördel i slaget om 
bankernas kunder.  
 
Swedbank står idag även med Sveriges största Internetbank och firade i mars 2007 tio år. De 
är Sveriges största bank och har idag 4,1 miljoner privatkunder, vilket betyder att de har 
kunder i alla klientel. De har ca 2,2 miljoner anslutna privatkunder varav 75% av dessa är 
aktiva [1;2]. Internetbanken är en central webbplats som funnits länge och därför också har 
sin trogna skara av användare. Denna typ av webbplats är också ständigt aktuell i och med att 
bankens kunder är återkommande och varje månad har nya räkningar eller ärenden att utföra. 
Det betyder att Internetbankens e-tjänster ska passa in på många olika individers behov och 
användbarheten blir därför en mycket viktig fråga. Detta är intressant för just vår studie och 
därav föll vårt val på just denna bank. Att det finns många aktiva användare gör det också 
enklare för oss att hitta lämpliga respondenter, som är väl insatta i området och vana 
användare av Internetbanken.    
 
För banken är det ett måste att tillgodose de behov som dagens kund har eller de som 
morgondagens kund kommer att ha. För banken är IT ett kostnadseffektivt verktyg som ger 
många möjligheter till nya affärer och intäkter samtidigt som det ger mer tid till en fördjupad 
kundrelation och rådgivning. 
 
Det har på senare tid uppkommit studier, vars syfte i likhet med vårt, är att identifiera faktorer 
som bidrar till ökad användbarhet respektive brister i användbarhet på Internetbanker. Dessa 
studier innefattar främst kvalitativa undersökningar i form av intervjuer och fokusgrupper 
bland de största Internetbankerna i Sverige, framför allt med fokus på ovana användare. Vi 
har därför valt att urskilja vår studie från dessa genom att genomföra en kvantitativ studie 
riktad till Internetbankens vana användare. Därmed anser vi att vårt slutliga resultat troligtvis 
kommer att skilja sig från tidigare genomförda studier på flera punkter och därigenom även 
komplettera forskning kring användbarhet på Internetbanker.   
 

3.3 Undersökningens ansats 

I vår undersökning försöker vi slutleda oss till en princip genom att i vår undersökning finna 
gemensamma drag hos våra respondenter. Vi försöker genom detta bilda oss en uppfattning 
om hur våra respondenters åsikter stämmer överens med och kan relateras till befintliga 
teorier (Patel & Tebelius, 1987). I det vi ser ska vi genom återkoppling mellan teori och 
empiri, försöka upptäcka gemensamma drag och mönster som sammanfattar de problem som 
existerar.  
 
Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder gäller insamlingen och behandlingen 
av data, samt analysen av denna. Vårt arbete har präglats av en kvantitativ metod, som lättare 
än kvalitativ kan omvandlas och tolkas matematiskt. Kvantitativ forskning passar ofta bättre 
till undersökningar med ett stort antal respondenter och fungerar bra tillsammans med 
enkätundersökningar (Denscombe, 2004; Backman, 1998) som blivit vårt val i studien. Enligt 
Eggerby och Söderberg (1999) är kvantitativa metoder till stor hjälp då man vill finna struktur 
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i data, vilket är vårt mål i denna undersökning. Att sedan kunna analysera resultaten med hjälp 
av siffror och statistiska metoder styrker vårt resultat i analysen (Denscombe, 2004). 
 

3.4 Litteraturinsamling 

I vår litteraturinsamling har vi utifrån en litteraturgranskning av vad som tidigare skrivits 
inom områdena användbarhet, försökt skapa en bred grund för vår fortsatta studie. Syftet med 
litteraturinsamlingen har varit att få fram faktorer och aspekter som är av vikt vid 
användbarheten ur ett användarperspektiv, samt argument för dessa. Litteraturen har på det 
sättet använts både för att förstå och definiera användbarhet och för att väcka idéer till vår 
undersökningsmetod. Enligt Backman (1998) kan litteraturgranskning och insamling ofta vara 
avgörande för studiens framgång och gör det därför till ett mycket viktigt moment.  
 
Vi har valt att utgå ifrån litteratur inom områdena e-tjänster, interaktionsdesign, användbarhet 
och kognitiva processer. För att finna relevant litteratur har vi i första hand valt att söka denna 
via Halmstads bibliotekssystem. Vetenskapliga artiklar har vi hämtat ifrån Emerald. Sökord 
som vi använt oss av är ”användbarhet”, ”interaktionsdesign”, ”e-tjänster”, ”metod”, 
”användbarhet”, ”Internetbank” samt kombinationer av dessa både på engelska och svenska. 
Vi har även sökt på författares namn för att hitta annan nära besläktad litteratur.  
 

3.5 Operationalisering  

Operationaliseringen fungerar som en länk mellan teorin och empirin och rekommenderas att 
använda innan konstruktion av enkätfrågor (Ejlertsson, 1996). Vi har i vår operationalisering 
utgått ifrån den sammanfattade modell som återfinns i teorikapitlet. Denna modell är 
utvecklad från vår teoretiska referensram där vi utifrån väsentlig teori skapat och identifierat 
nyckelprinciper för vår fortsatta studie. Dessa principer belyser de olika faktorer som 
användbarhet byggts upp kring.  
 
I operationaliseringen använde vi oss av de användbarhetsprinciper som vi fått fram genom 
den teori vi använt oss av i vårt teorikapitel och som där ligger till grund för vad vi anser är en 
god användbarhet. Vi sammankopplade dessa till REAL-modellen som innehåller 
kvalitetsaspekter som vi tycker ger en bra överblick av kvalitet på användbarhetsprinciper. 
Vid sammankopplingen utgick vi ifrån användbarhetsaspekterna och applicerade dessa på de 
delar inom REAL-modellen som vi tyckte var relevanta. Vissa kvalitetsaspekter var i 
sammankopplingen med användbarhetsprinciperna enligt oss mer relevanta och passande än 
andra. De enligt oss väsentliga matchningar markerades med ett kryss i 
operationaliseringsschemat.  
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R 

Relevans 
E 

Effektivitet 
A 

Attityd 
L 

Lärbarhet 
Feedback X X   X 
Tala användarens språk   X X X 
Klart markerade utgångar   X X   
Vara konsekvent     X   
Bra felmeddelande X X   X 
Förhindra fel X X X X 
Minimera användarens 
minnesbelastning     X X 
Genvägar   X     
Enkel o naturlig dialog X X X X 
Hjälp o dokumentation X X   X 
Gränssnitt   X X   
Uppmärksamhet   X X   
Minne   X X X 
Inlärning   X X X 
Läsa, prata, höra X X   X 
Förtroende X   X   
Säkerhet X  X    

Figur 4 - Operationalisering 

 
Vi utgick sedan från varje kryss i tabellen för att till vart och ett av kryssen skapa en fråga 
kring användbarheten (se bilaga 1). Varje fråga fick samma svarsalternativ (1 – 6) för att 
underlätta för respondenterna, där 1 betyder instämmer helt och 6 betyder instämmer inte alls. 
 
Grundfrågorna blev vårt stöd inför den slutliga enkäten (se bilaga 2). Många områden kom att 
likna varandra och frågorna likaså, och därför valde vi att omgruppera våra frågor för att korta 
ner enkäten och ge en tydligare överblick både för oss och för våra respondenter. Vi skapade 
även ett följebrev för att kunna introducera respondenterna i enkäten (se bilaga 3).  
 

3.6 Urval av respondenter  

Vårt urval av respondenter har gjorts med utgångspunkt i ett icke-sannolikhetsurval, det vill 
säga att människorna som ingår i vår undersökning inte är något slumpmässigt urval. Vi har 
gjort ett subjektivt urval där vi handplockat vår respondentgrupp eftersom vi tror att de vi valt 
sitter inne med mest värdefull kunskap om användbarheten. Ett subjektivt urval används 
enligt Denscombe (2000) i situationer då forskaren redan har en viss kännedom om de 
människor eller fenomen som ska undersökas, vilket stämmer bra i vårt fall eftersom vi redan 
är relativt väl insatta i problemområdet.   
 
Våra respondenter använder regelbundet Swedbanks Internetbank privat och vi vet att de alla 
är aktiva användare. De utvalda är även anställda på Swedbank i Halmstad och behandlar 
dagligen frågor från kunderna angående användningen av bankens e-tjänster. Respondenterna 
fungerar därför som både privata användare samt som support för andra användare, vilket gör 
att vi kan få svar på våra frågor ur två olika perspektiv. Att respondenterna är vana användare 
är för oss intressant eftersom vi anser att en användare av Internetbanken är nybörjare så pass 
kort tid. Även Molich (2002) menar att användaren på webbplatser i många fall bara är 
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nybörjare under en kortare tid. Resten av tiden är de mer eller mindre vana och får därmed 
andra behov, vilket betyder att det är viktigt att utvärdera med vana användare (Molich, 
2002). Författaren visar även på kännetecken för en van användare:  

• De har en grundlig kännedom om webbplatsen.  
• De lägger vikt vid effektivitet. 
• De lägger vikt vid att det uppstår så få felsituationer som möjligt. 
• De har utvecklat tekniker för problemlösning när de hamnar i en ovan situation.  

 
Internetbanken är en tjänst där kunden efter första användandet återkommer regelbundet och 
på det sättet snabbt blir insatt i tjänsterna. Majoriteten av Internetbankens kunder är därför 
vana användare och använder tjänsten regelbundet. Enligt statistik från Swedbank är 75% av 
Internetbankens kunder aktiva och är inloggade på Internetbanken minst en  gång varje månad 
[2]. Spridningen av de anställdas ålder gör även att vi täcker alla åldersgrupper. Våra 
respondenter representerar på så sätt majoriteten av bankens kunder. Genom att genomföra 
denna undersökning på användare som använder Internetbanken mer frekvent än en normal 
van användare anser vi att vi kan få ut mest givande resultat till vår analys. Vi menar att vana 
användare är individer som i detta fall är insatta och behärskar Internetbanken mycket bra och 
därför är de brister som dessa individer påpekar av större vikt än de brister som icke anställda 
vana användare skulle kunna bidra med. Med dessa argument som grund representerar 
respondenterna på så sätt majoriteten av banken kunder och därför tror vi att våra 
respondenter sannolikt kan ge oss den informationen som är relevant och trovärdig och 
avgörande för undersökningens kvalitet.   
 

3.7 Enkätundersökning 

Vi har till vår undersökning valt att använda oss av ett frågeformulär i form av en enkät (se 
bilaga 2). Detta är det vanligaste och mest populära tillvägagångssättet vid samhällsforskning 
och används med fördel för att undersöka relativt okomplicerad information. Fördelarna med 
en enkät är att man som forskare får en bred och omfattande täckning som ger en bra 
överblick. Det avser också att ge en bild av hur saker ser ut vid en viss tidpunkt det vill säga 
vid tidpunkten av datainsamlingen och det betonar sökandet av detaljer i konkreta saker som 
går att mäta och registrera (Denscombe, 2000). Dessa faktorer passar våra behov för 
insamlingen av data till vår kvantitativa undersökning, där vi kan få in en stor mängd data på 
relativt kort tid.   

 
Syftet med vår enkät är att vi ska identifiera problem som är väsentliga ur ett 
användbarhetsperspektiv för en Internetbank. Svaren som vi hoppas få ut av enkäten kommer 
visa på de brister som Internetbanken kan tänkas ha. Enkäten kommer dessutom ge svar på 
respondenternas ålder samt kön för att visa på vår spridning i studien. För att säkerställa 
kvaliteten kommer vi jämföra frågor som bör ha ett samband, till exempel att respondenter 
som har ett stort förtroende för Internetbanken bör känna sig säker att genomföra sina 
transaktioner.  
 
Vi utgick ifrån de användbarhetsprinciper vi identifierat i vår teoretiska referensram som 
anses vara avgörande för en webbplats användbarhet. Med hjälp av dessa principer 
utformades enkäten med fokus på bland annat gränssnittsnavigeringen, samt språkhanteringen 
i form av informationsinnehåll och felmeddelanden. Dessa områden anser vi ha en stor 
relevans för användbarheten och utifrån dessa analyserades respondenternas svar. 
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Konstruktionen av frågorna byggde på de principer vi kommit fram till var av vikt i 
operationaliseringen. Vi har använt en enkel och luftig layout och försökt hålla nere antal 
frågor så gott vi kunnat för att inte avskräcka respondenterna, men samtidigt behålla kvalitén i 
undersökningen. Frågorna är noggrant och enkelt utformade för att undvika tvetydigheter och 
har prövats på testpersoner för att undvika eventuella missförstånd. Detta är kriterier som 
enligt Denscombe (2000) och Ejlertsson (1996) är att beakta vid enkätundersökningar. I slutet 
lämnas även rum för ytterligare synpunkter som vi möjligtvis förbisett i vår enkät.  
 
90 enkäter lämnades ut personligen till våra respondenter på deras arbetsplats. Ett informativt 
e-mail skickades därefter ut för att förklara syftet med enkäten, vem som låg bakom den och 
ett tack på förhand för deras medverkan. Vi samlade personligen in enkäten sju dagar senare, 
men var samtidigt noga med att de inlämnade enkäterna behölls anonyma. Denna procedur 
gör respondenterna medverkan snabb och enkel och är sannolikt därför till vår fördel när det 
gäller svarsfrekvensen.   
 

3.8 Analysmetod  

Vid en kvantitativ forskning är den centrala analysenheten siffror (Denscombe, 2002). 
Resultatet av vår enkätundersökning valde vi att presentera i form av stapeldiagram och 
tabeller som vi skapade med hjälp av SPSS och Excel. Syftet med dessa är att tolka och dra 
slutsatser utifrån teorin. Denscombe (2002) menar dock att det är viktigt att inte förvränga 
uppgifter genom att manipulera eller överdriva data. Vi har därför valt att visa frekvensen i 
antal respondenter istället för procentenheter, för att få en mer rättvisande bild. Vidare menar 
både Denscombe (2002) och Jacobsen (2002) att tolkningen och analysen av resultatet 
underlättas genom att dela upp frågorna i teman. Detta är särskilt lämpligt för mindre projekt 
(Denscombe, 2002). Att följa detta fann vi relevant för vår studie. Vi valde att analysera 
resultatet genom att dela upp svarsalternativen i tre grupper, där ett och två representerar 
instämmer helt, tre och fyra är inte tillräckligt viktade, samt fem och sex som representerar de 
respondenter som inte instämmer alls. 
 
Vidare fortsatte vi bearbeta resultatet genom att dra paralleller till teorin och analysera utifrån 
denna. Diskussions- och analyskapitlet har vi valt att lägga upp genom att presentera 
kopplingen mellan teorin och empirin först och sedan föra en kort diskussion kring frågan. 
Våra tolkningar baseras främst på mätta kvantiteter och inte på intryck. Viktigt att påpeka är 
att vi instämmer med Denscombe (2002) när han skriver att vi aldrig kan dra generella 
slutsatser till något annat än den population som urvalet har gjorts ur, samt den tidpunkt då 
undersökningen genomfördes. 
 

3.9 Kvalitet på slutsatser 

En undersökning är en metod för att samla in empiri, oavsett vilken typ av empiri det rör sig 
om så bör den uppfylla två krav: 

1) Empirin måste vara giltig och relevant (valid) (Jacobsen, 2002). 
Validitet innebär att data och metoder är riktiga och reflekterar sanningen, reflekterar 
verkligheten och täcker de avgörande frågorna (Denscombe, 2000). Ejlertsson (1996) menar 
att validitet i en enkät hänvisas till frågans förmåga att mäta det den avser mäta. Hög validitet 
innebär alltså att en fråga ska ha litet eller inget systematiskt fel.     
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2) Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel) (Jacobsen, 2002).  

Med reliabilitet menas att undersökningen ska vara tillförlitlig och ge samma resultat varje 
gång (Ejlertsson, 1996). En fråga med hög reliabilitet innebär att det slumpmässiga felet ska 
vara litet. Det ska gå att lita på att mätningar inte är påverkade av ett mätinstrument som ger 
ett resultat vid första mätningen och ett annat vid nästa mätning av samma data. En enkät sägs 
ha hög reliabilitet om det är konsekvent och pålitligt (Denscombe, 2000). 
 
Att kritiskt bedöma giltighet och tillförlitlighet i en undersökning innebär att vi försöker hålla 
oss kritiska till kvaliteten på de data som vi samlat in. Går det att lita på informationen, går 
den att överföra till andra sammanhang och har vi fått den information vi sökte (Jacobsen, 
2002).  
 
Vi är medvetna om att det kan finnas en viss risk att respondenten uppger felaktiga svar eller 
att respondenten är stressad vid tillfället då frågorna besvaras. Respondenten kan även 
uppfatta frågorna som krångliga, långa eller känna sig manad att svara på ett visst sätt. Att 
respondenterna har ett personligt band genom sitt arbete till Internetbanken gör att det finns 
en viss risk att de tillfrågade känner att de vill försvara sin Internetbank. Även Molich (2002) 
pekar på att vana användare kan ha starka åsikter och vara tveksamma till ändringar i en 
produkt som de är förtrogna med och som de kanske har byggt en del av sin karriär kring.  
 
För att hålla en hög kvalitet i vår enkät var vi noggranna vid utformandet av frågorna och 
konstruerade om dem ett flertal gånger. De prövades på testpersoner för att undvika 
missförstånd hos respondenten. Som vi tidigare nämnt har vi försökt använda oss av befintliga 
principer för kvalitet i en enkät för att öka reliabiliteten och validiteten. Vi har också med 
omsorg gjort vårt urval av respondenter för att få ut så användbar information som möjligt, 
med minsta möjliga bortfall.  
 
För att höja kvaliteten i vår studie vidtog vi följande åtgärder:   
 
• Enkätfrågorna utgick ifrån beskriven teori, för att bättre kunna svara på syftet med 

uppsatsen och för att inte sväva iväg från vår röda tråd.  
• Vi har varit kritiska i vår genomgång av källor och information. Vi har inom gruppen 

diskuterat vilka personer som har varit intressanta att utföra enkäten på och enats kring att 
fokusera på anställda då de personerna har störst tillgång till information gällande 
Internetbanken. 

• Personerna som har tillfrågats har en närhet till fenomenet som vi vill belysa och kan 
referera till händelser som de själva har varit med om. 

• Vi gjorde undersökningen med personer i företaget som var väl insatta i det undersökta 
ämnet för att få in korrekt information och material.   
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3.10 Sammanfattande modell över metoden  
 
 

 
Figur 5 – Sammanfattande modell över metodkapitlet. 
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4 Resultat  

 
 följande kapitel presenteras resultatet av de svar som respondenterna gav i 
enkätundersökningen, dessa har vi valt att presentera i form av tabeller.  

 
 

 
Tabellerna som vi kommer att presentera i detta kapitel är resultaten av en enkätundersökning 
som genomfördes på anställda på Swedbanks Telefon- och Internetbank. Av de 90 enkäter vi 
lämnade ut, fick vi sammanlagt tillbaka 53 besvarade.  
 
Vi har valt att presentera resultaten från vår genomförda enkätundersökning i form av 
stapeldiagram där varje fråga är redovisad enskilt. Detta har vi gjort för att tydligt visa antalet 
respondenter för varje svarsalternativ. De tre första frågorna i vår enkät består utav sakfrågor, 
medan övriga frågor är attitydfrågor där respondenterna fått välja i vilken grad de tycker att 
vårt påstående stämmer. I en skala från ett till sex står ettan för instämmer helt och sexan för 
instämmer inte alls. Vi har i redovisningen av resultatet valt att dela in dessa svarsalternativ i 
tre grupper. Ett och två representerar instämmer helt, tre och fyra är inte tillräckligt viktade, 
samt fem och sex som representerar de respondenter som inte instämmer alls. Viktigt att 
påpeka är att respondenter som valt svarsalternativ tre eller fyra, kan ha varit stressade vid 
tillfället, eller av någon annan anledning inte velat/kunnat ta ställning till påståendet. I en del 
fall kan det även vara så att givet påstående stämmer i vissa situationer – dock inte i alla – och 
därför kan respondenten ha valt att svara neutralt. Dessa svar bör dock inte ignoreras, utan bör 
tas tillvara och undersökas närmare, alternativt i någon annan studie. Målet för samtliga 
webbsidor är givetvis att uppnå maximal användbarhet och därmed bör utvecklare se till att 
överkomma eventuellt förvirrande moment. För att få ut mesta möjliga givande svar har vi 
dessutom i vår enkät låtit respondenterna svara på kompletterande frågor som vi 
avslutningsvis redogör för i detta kapitel. Samtliga respondenter har besvarat alla frågor i 
enkäten, och därför behöver vi inte ta hänsyn till något bortfall. 
 
Syftet med de tre första frågorna i enkäten är att ge svar på vilket kön, samt vilken ålder 
respondenten har. Vidare vill vi ta reda på hur frekvent respondenten använder 
Internetbanken. Tabellen nedan visar antalet män och kvinnor av samtliga tillfrågade, samt 
antalet gånger respektive använder Internetbanken.  
 

I 
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Hur ofta använder du Internetbanken i genomsnitt pr ivat? 
 Kön  
  Man Kvinna   
 Användningsgrad Frekvens Frekvens Total  

2 10 12 
2 10 12 
6 6 12 
3 5 8 

1 - 3 ggr/mån 
1 - 2 ggr/veckan 
3 - 4 ggr/veckan 
5 - 6 ggr/veckan 
Dagligen 5 4 9 
Total 18 35 53 

 
Tabellen visar tydligt att de 53 respondenterna bestod av 18 män och 35 kvinnor. Vi är 
medvetna om att antalet kvinnliga respondenter är övervägande, vilket beror på att antalet 
kvinnliga anställda på Swedbanks Internetbank är större än antalet män. Denna faktor har 
betydelse även i den skilda användningsfrekvensen för män respektive kvinnor, där vi ser att 
män använder Internetbanken mer frekvent än kvinnor.  
 
 

 Ålder  
 20 - 40 41 - 62  
Användningsgrad Frekvens Procent Frekvens Procent Total 
1-3 ggr/mån 6 15,78 6 40 12 
1-2 ggr/v 9 23,68 3 20 12 
3-4 ggr/v 9 23,68 3 20 12 
5-6 ggr/v 7 18,42 1 6,67 8 
Dagligen 7 18,42 2 13,33 9 
Total 38  100 15 100 53 

 
Vi har valt att i denna tabell dela upp respondenterna i två åldersgrupper; de som är mellan 20 
och 40 år, samt de som är mellan 41 och 62. Detta ger en översiktlig bild av hur användningen 
av Internetbanken är fördelad mellan dessa två åldersgrupper. Det finns märkbara skillnaderna 
i användningsfrekvensen mellan åldrarna. Det är att betydligt fler individer mellan 41-62 år 
som använder Internetbanken mindre frekvent än den yngre åldersgruppen. Dock är det en 
ganska jämn spridning i användningsfrekvensen i den yngre åldersgruppen. Slår vi ihop alla 
respondenters svar så ser vi att den totala användningsgraden är relativt jämt fördelad på 
samtliga användningsfrekvenser.  
 
Anmärkningsvärt är dock att det är större skillnad i användningsgraden när det gäller män i 
förhållande till kvinnor än om vi tittar på ålderskategorierna.  
 
Nedan kommer vi att presentera våra resultat av enkätens attitydfrågor kring användbarheten i 
Internetbanken. Vi kommer visa diagram över vårt resultat med kompletterande text för att 
förtydliga våra resultat. 
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Designen är tilltalande. 
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4.1 Gränssnitt 

I denna fråga har respondenterna 
svara utifrån sitt eget perspektiv 
som användare av Internetbanken. 
Tabellen visar att 38 av 53 
respondenter instämmer helt med 
att designen på Internetbanken är 
konsekvent. Ingen av respon-
denterna har uttryckt att de inte 
alls instämmer i detta påstående.   

 
Enligt tabellen kan vi se att 
respondenterna generellt sett 
håller med om att designen på 
Internetbanken underlättar an-
vändningen. Det är 31 av 53 
respondenter som instämmer helt i 
detta påståendet. Dock är det två 
personer som inte alls instämmer i 
detta påstående och 20 stycken 
som svarat neutralt. I denna fråga 
har respondenterna svarat utefter 
sin egen användning utav 
Internetbanken.  
 

 
Respondenterna har svarat utifrån 
sin egen synvinkel som användare 
av Internetbanken i privat bruk. 
Tabellen visar att utav 53 respon-
denter är det 32 stycken som 
instämmer helt, 15 stycken för-
håller sig neutrala och 6 stycken 
instämmer inte alls i att designen 
är tilltalande.  
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Jag förstår hur fält ska fyllas i. 
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4.2 Dialog 
 

 

 
I detta påstående har de svarande 
tyckt till utifrån egna åsikter som 
privat användare av Internet-
banken. Enligt resultatet kan vi se 
att 41 personer instämmer helt i 
detta påståendet, vilket betyder att 
övervägande delen av respon-
denterna förstår hur fält ska fyllas 
i. Dock uttrycker 3 respondenter 
att de inte alls instämmer i 
påståendet. 
        
 

                                                                                                                            
Svaren för detta påstående visar 
respondenternas åsikter utifrån 
deras eget användande utav 
Internetbanken privat. Tabellen 
visar att 29 personer instämmer 
helt i att instruktionerna hjälper 
dem att utföra en uppgift, men det 
är viktigt att påpeka att 5 personer 
inte alls instämmer i påståendet, 
och att antalet neutrala svar är högt 
– 19 stycken.  

4.3 Inlärning 
 

 

 
Resultatet visar att 25 
respondenter instämmer helt i att 
de hellre testar sig fram än läser 
instruktioner. 12 personer 
instämmer dock inte alls i detta 
påstående, och 16 respondenter 
förhåller sig neutrala. Respon-
denternas svar är baserat på deras 
eget privata användande av 
Internetbanken. 
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Jag föredrar att höra istället för att läsa instruk tioner. 
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I den här frågan har respondenterna 
fått svara utifrån sitt eget privata 
bruk utav Internetbanken. Ur tabel-
len kan vi utläsa att respondenterna 
i fråga generellt sett föredrar att läsa 
instruktioner hellre än att höra dem. 
Enligt tabellen föredrar 26 personer 
att läsa instruktioner framför att 
höra dem. 8 personer föredrar 
däremot att lyssna, och 19 personer 
har svarat neutralt. 
 
 
 

 

4.4 Minne 
 

 

Ett högt antal respondenter, 41 
stycken, instämmer helt i att de 
kommer ihåg hur de ska utföra en 
uppgift. Respondenterna har 
svarat utifrån sitt eget privata 
användande utav Internetbanken i 
denna fråga.   
 

Även här har respondenten svarat 
utifrån ett perspektiv som privat 
användare. 40 respondenter anser 
att påståendet stämmer helt, alltså 
att namnen på länkarna hjälper 
dem att hitta rätt på Internet-
banken. 
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Jag blir inte distraherad av övrig information då j ag utför 
ärenden.
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4.5 Uppmärksamhet 
 

 

Tabellen visar att den största delen, 
31 respondenter, instämmer helt i 
att de inte blir distraherade av 
övrig information då de utför 
ärenden. Här har respondenterna 
svarat utifrån en synvinkel som 
privata användare utav 
Internetbanken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Påståendet är besvarat utav 
respondenterna utifrån ett pers-
pektiv som privatanvändare utav 
Internetbanken. Ett högt antal 
respondenter, 31 stycken, instäm-
mer helt i att de inte upplever 
någon frustration då de utför sina 
ärenden. Viktigt att veta i detta fall 
är varför de fem respondenter som 
inte instämmer i påståendet 
upplever frustration. Därför ställde 
vi en följdfråga som gav oss 
följande svar; 

 
Anledningar Frekvens  
Tekniska problem 2 
Navigering 3 
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Jag får det gensvar som krävs för att förstå vad so m händer. 
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Felmeddelanden syns tydligt.
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Det är enkelt att gå bakåt i processerna.
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4.6 Feedback 
 

 

Undersökningen visar att 32 
svarande anser att de får det 
gensvar som de behöver för att 
förstå vad som händer. Dock 
svarade 15 personer neutralt, och 6 
personer instämmer inte alls i 
påståendet. Svaren är baserade på 
respondenternas eget användande 
utav Internetbanken. 
 
 
 
 
 

 
Respondenterna har besvarat detta 
påstående utifrån ett perspektiv 
som privat användare av Internet-
banken. Enligt resultatet som kan 
utläsas utav tabellen instämmer 36 
personer helt i att felmeddelandena 
syns tydligt. 13 respondenter har 
svarat neutralt, medan 4 stycken 
inte alls instämmer.    
 

4.7 Navigering 
 

 

 
Generellt sett instämmer respon-
denterna helt i att det är enkelt att 
gå bakåt i processerna, 19 stycken. 
Denna siffra följs tätt med de 
respondenter som inte alls 
instämmer, 11 stycken. Dessutom 
är det 23 respondenter som har 
svarat neutralt i detta påstående. 
Det är respondenternas privata 
användande utav Internetbanken 
som svaren är baserade på.   
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Det är enkelt att avbryta en uppgiftt som påbörjats .

15 19

5 8 6
0

0
10
20
30
40
50
60

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt

Instämmer
inte alls

Svarsfrekvens 100%

Frekvens

Jag har användning för länken "Favoriter". 
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Bristande förtroende leder till minskat bruk bland 
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34 personer instämmer helt i att 
det är relativt enkelt att avbryta en 
uppgift som påbörjats. Dock kan 
vi se att 6 personer inte alls 
instämmer och 13 personer har 
svarat neutralt. Respondenternas 
eget användande utav Internet-
banken är det som ligger till grund 
för de svar som framkommit ur 
detta påstående. 
 
 
 
 
28 stycken instämmer inte alls i att 
de har användning för länken 
”Favoriter”, medan endast 10 
svarande att de använder den. 
Detta gäller respondenternas eget 
användande utav Internetbanken.  
 

4.8 Förtroende 
 

 

Detta påstående har besvarats av 
respondenterna utifrån ett pers-
pektiv som anställd på supporten. 
Enligt resultaten från under-
sökningen kan vi konstatera att 23 
anställda instämmer helt i att 
bristande förtroende leder till 
minskat bruk bland kunderna. Det 
är ett högt antal neutrala svar, 22 
stycken. Dessutom är det 8 per-
soner som inte instämmer alls. 
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Jag har förtroende för Internetbanken.

36

9 5
0 2 1

0
10
20
30
40
50
60

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt

Instämmer
inte alls

Svarsfrekvens 100%

Frekvens

Jag anser att inloggningen är enkel.
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Övervägande delen utav respon-
denterna instämmer helt i att de har 
förtroende för Internetbanken. Det 
är 45 stycken som håller med i 
detta påstående. Detta påstående 
har besvarats utifrån egna åsikter 
som privatanvändare utav Internet-
banken. 

4.9 Säkerhet 
 

 

 
Svaren för detta påstående är 
baserat på respondenternas egna 
uppfattningar utifrån deras 
privata bruk av Internetbanken. 
Även i detta påstående håller 
största delen utav 
respondenterna med helt. 50 
stycken instämmer helt i att de 
känner sig säkra då de genomför 
sina transaktioner. 
 
 

 
Respondenternas har svarat uti-
från sitt eget användande utav 
Internetbanken. Den största 
delen, 36 stycken utav de 
svarande, instämmer helt i att 
inloggningen är enkel. 
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4.10 Funktioner 

Som tidigare nämnt kompletterade vi vår enkätundersökning med ytterligare frågor, där 
respondenterna alltså kunde utveckla sina tankar och åsikter kring given fråga. Detta för att 
kunna identifiera eventuella befintliga brister. Dessa frågor redovisar vi i respektive tabell 
nedan.  

 
Vilka funktioner anser du fungerar bäst respektive sämst på Internetbanken? 

  
Bäst Sämst 

Funktioner Frekvens  
Överföringar 25 
Betalningar 17 
Det mesta 10 
Ekonomisk översikt 8 
Spara/placera 6 
E-faktura 3 
Bank-id 1 
Anslut telefonbanken 1 
Ladda kontantkort 1  

Funktioner Frekvens  
Stående överföringar 14 
Inget 7 
Kapitalförsäkring 5 
Historik 5 
Tekniska problem 3 
Betalningar 2 
Påminnelser 1 
Överföringar 1 
Navigering 1 
E-faktura 1  

 
Som vi kan utläsa ur tabellerna så är många väldigt nöjda med det mesta och har inte mycket 
att klaga på. De funktioner som fungerar bäst enligt våra respondenter är överföringar samt 
betalningar. 
 
I frågan kring det sämsta med Internetbanken fick vi även här många svar som visade på att 
många respondenter inte hade något särskilt att anmärka på. De funktioner som 
respondenterna är minst nöjda med är stående överföringar, det vill säga regelbundna 
överföringar som löper automatiskt vid exempelvis ett visst datum varje månad. Många 
nämnde också en viss typ av stående överföring – överföringar till individuellt 
pensionssparande. Även kring kapitalförsäkringar och historiken i Internetbanken visades 
missnöje från ett flertal respondenter. 

 
Vilken funktion anser du att flest kunder har problem med? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktioner Frekvens  
Betalningar 12 
Överföringar 8 
Navigering 8 
Historik 7 
Ny mottagare 6 
Stående överföringar 6 
Bank-id 4 
Spara/placera 3 
Kapitalförsäkring 2 
Saldo/tillgängligt belopp 1 
E-faktura 1 
Inloggning 1 
E-kort 1 
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Denna fråga är ställd till respondenten i dennes situation som supportpersonal och inte som 
privat användare. De funktioner som våra respondenter anser att flest kunder har problem med 
är betalningar, överföringar och navigeringen i allmänhet. Även här återfinns relativt höga 
siffror kring historiken samt stående överföringar, vilket vi också hittade under vad 
respondenterna ansåg vara sämst med Internetbanken.  
 
Vi ser dock att det skiljer sig en hel del mellan vad våra respondenter anser problematiskt som 
privata användare, och vad de anser att de kunder som ringer in och vill ha hjälp har problem 
med.  
 

Övriga synpunkter eller önskemål om användbarheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I denna öppna fråga bad vi respondenterna ge en slutlig kommentar genom synpunkter och 
önskemål för att täcka upp områden som vi eventuellt missat själva. Vi kan här se att en del 
poängterar saker de tidigare tagit upp i enkäten, men att frågan inte visar något särskilt starkt 
övervägande åt något håll. Saker visade sig istället återkomma igen såsom tekniska problem, 
navigering och historik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Brister Frekvens  
Tekniska problem 2 
Navigering 2 
Historik 2 
Iban 2 
”Skriv till oss” 2 
Nya mottagare 2 
Visa aktuella räntor 1 
Uppdateringsknapp 1 
Kapitalförsäkring 1 
E-faktura i pdf-format 1 
Depåkonton 1 
Stående överföringar 1 
För många steg 1 
Kontokoder 1 
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5 Analys och diskussion 

 
edan har vi redogjort för en djupare diskussion kring de resultat som vi 
presenterat ovan, innehållande våra egna reflektioner och åsikter. Analysen och 

diskussionen bygger på egna tolkningar av resultatet, egna åsikter, samt på den teori 
vi redogjort för i tidigare teorikapitel. 
 

 
Genom Internetbanken kan kunden utföra sina bankärenden hemifrån via Internet - dygnet 
runt. Det finns idag möjlighet att genom Internetbanken få tillgång till i stort sett nästan alla 
bankens tjänster som i dagsläget går att nå på kontor eller via telefon, och utbudet av 
Internettjänster utvecklas och byggs fortfarande upp i snabb takt (Johansson, 2006). Det har 
blivit lättare att byta bank eller att skaffa sig en bank till (Kellagher et al., 2002). Både 
Johansson (2006) och Kellagher et al. (2002) skriver att konkurrensen om kundernas tid och 
uppmärksamhet har hårdnat och Kellagher et al. (2002) menar att det krävs stora investeringar 
i marknadsföring och förbättring av Internetbanken för att fånga kundernas intresse. Sett ur ett 
kundperspektiv är det viktigt att e-tjänsten är användbar, samt enkel och tillfredsställande att 
använda. Det är nödvändigt att komplettera med en social sida där användaren har möjlighet 
till en personlig kontakt via telefon eller sitt lokala bankkontor (SOU, 2005:119). Den 
mänskliga faktorn kan vara orsaken till att fel uppstår, fel som skulle ha undvikits på 
Internetbanken (Kellagher et al., 2002; Johansson, 2006).  
 
Vi kan se många fördelar med en Internetbank, dock gäller det för bankerna att lyckas 
utveckla en enkel och användbar Internetbank som användarna är nöjda med. De som inte 
lyckas med det tror vi kan tappa onödigt många kunder, medan lyckade Internetbanker bidrar 
till att skapa gynnsamma kundrelationer. Även om vår studie har utförts på Swedbank är vi 
övertygade om att vårt resultat kan vara relevant och till hjälp vid utvecklingen och 
förbättringen av andra bankers Internetbanker. Dock bör det beaktas att funktionerna inte 
alltid är likadana, fungerar på samma sätt eller ser likadana ut för alla Internetbanker, och 
därför hade antagligen inte exakt samma brister kunnat identifieras på andra bankers 
Internetbanker.  
 

5.1 Gränssnitt 

Designen är konsekvent 
Molich (2002) menar att designen på en webbplats bör vara konsekvent för att inte förvirra 
användaren. Enligt resultatet kan vi se att ett högt antal respondenter instämmer helt i att 
designen på Internetbanken är konsekvent. Detta faktum stärks utav att ingen av 
respondenterna har svarat att de inte instämmer alls.  
 
För att få en konsekvent design bör den utformas på ett enhetligt sätt, till exempel bör föremål 
som återkommer på alla sidor ha samma placering rakt igenom (Molich, 2002). Vi anser att 
designen på Internetbanken är enhetlig, till exempel återfinns huvudmenyn på samma ställe 
och ser likadan ut genom alla webbsidorna, samma färger används och strukturen av 
innehållet är densamma rakt igenom. Därför anser vi att designen på Internetbanken är 
konsekvent.  
  

N 
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Designen underlättar min användning 
Våra respondenter anser generellt sett att designen underlättar användningen av 
Internetbanken. Dock visar resultatet ett relativt högt antal neutrala svar och dessutom 
instämmer två respondenter inte alls i detta påstående. Enligt resultatet kan vi se att designen i 
vissa fall brister när det gäller att underlätta användandet. Ett exempel på design på 
Internetbanken som underlättar användandet är att kunderna är tvungna att bekräfta en 
transaktion ett antal gånger innan den slutligen genomförs, vilket Nielsen (1993) anser är 
önskvärt för att undvika att misstag görs. Vad som ytterligare kan underlätta för användaren är 
att datum fylls i med hjälp av en menylista eller en kalender (Molich, 2002; Nielsen, 1995). 
Detta finns däremot inte på Internetbanken i dagsläget.  
 
Kunden kan uppfatta ett uppstått problem som en hög riskfaktor fastän risken i själva verket 
är mycket liten (Kassim & Abdulla, 2006; Mukherjee & Nath, 2003). Därför anser vi att det är 
väsentligt att designa sidan på ett sätt som underlättar för användaren. För att undvika en del 
av missförstånden anser vi att Internetbanken borde använda menylista eller en kalender. 
 
Designen är tilltalande 
Vid sidan av en konsekvent och lättsam design, bör webbplatsen även vara tilltalande att 
använda, besökaren ska tycka bra om den och få en subjektiv tillfredställelse (Nielsen, 1995). 
Många utav respondenterna instämmer helt i att designen är tilltalande, dock är resultatet 
ganska utspritt och 6 stycken instämmer inte alls i detta påstående. Detta spridda resultat tror 
vi beror på att respondenterna har olika uppfattningar om vad som är tilltalande, vissa gillar 
strikt och enkel design, medan andra föredrar snygga bilder och häftig design. 
 
Grafik tar lång tid att ladda ner, vilket kan vara mycket frustrerande för användaren. Det mest 
centrala är att den relevanta informationen främjas och syns tydligast (Molich, 2002). 
Internetbanken ska ge ett intryck av att vara seriös och därför anser vi att bilder och 
animationer inte passar sig här. Dock anser vi att Internetbanken har lyckats med att skala bort 
den irrelevanta informationen, och de har prioriterat enkelhet över häftig design, vilket vi 
finner helt rätt.  
 

5.2 Dialog 

Jag förstår hur fält ska fyllas i 
Ofta kan fel på en webbplats förhindras genom lämplig design (Molich, 2002). Ett exempel på 
detta skulle kunna vara att designen visar hur besökaren ska fylla i fält på Internetbanken. 
Enlig resultatet kan vi se att de flesta respondenter instämmer helt i att de förstår hur fält ska 
fyllas i, dock med ett fåtal undantag. 
 
Att visa exempel ovanför fälten är ett bra sätt att underlätta för användaren (Molich, 2002). I 
nuläget visas dessa exempel endast då muspekaren hålls över fälten. Vår undersökning har 
visat att de flesta respondenter förstår hur fält ska fyllas i. För att ändå underlätta ytterligare 
för dem som inte alls instämmer i påståendet anser vi att Internetbanken med fördel borde visa 
exempel ovanför varje fält. 
 
Instruktioner hjälper mig att utföra en uppgift 
Resultatet visar på att respondenterna generellt sett instämmer helt i att instruktioner hjälper 
dem att utföra en uppgift. Dock är de neutrala svaren högt, plus att 5 personer inte alls 
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instämmer på detta påstående. Enligt resultatet kan vi då utläsa att vissa respondenter anser att 
det finns en del brister när det gäller instruktionerna.  
 
Molich (2002) menar att den uppgiftsorienterade typen av hjälp ska innehålla steg-för-steg 
förklaringar, och hjälpen ska alltid vara synlig för användaren. Dessutom kan ytterligare 
komplement som diskussionsgrupper bidra till nöjdare kunder. Detta kan vi se fattas på 
Internetbanken idag. Därför anser vi att Internetbanken borde visa en steg-för-steg 
beskrivning till varje enskild funktion, och starta diskussionsgrupper som komplement. 
 

5.3 Inlärning 

Jag testar mig hellre fram än läser instruktioner 
En allmän observation är att individer finner det svårt att lära sig med hjälp av manualer. 
Användarna föredrar att se resultatet av deras handlingar, istället för att gå efter en manual 
(Preece, 1993). Vilket vi även kan se på vårt resultat är det inte alla som har tålamod, hinner 
eller vill läsa manualer. Det är många som vill kunna testa sig fram och istället se resultat av 
sina handlingar. Vi anser därför att det är mycket betydelsefullt om användare kan testa sig 
fram, utan att handlingarna får stora negativa konsekvenser. Systemet på Internetbanken bör 
säga ifrån om något görs fel. 
 
Jag föredrar att höra istället för att läsa instruktioner 
En del personer finner det lättare att höra information än att läsa den, eller tvärtom (Preece et 
al, 2000). Vårt resultat visar att de flesta respondenter föredrar att läsa instruktioner istället för 
att höra dem. Dock kan vi se att resultatet är relativt spritt med ett högt antal neutrala svar.  
 
Eftersom olika människor tar till sig information på olika sätt, anser vi att det optimala hade 
varit om kunderna kan förses med olika slags inlärningsmetoder. Förslagsvis kan användarna 
lära sig en funktion genom att till exempel se korta exempel, läsa en informativ text, se en 
instruktionsfilm eller höra en instruktionsröst.  
 

5.4 Minne 

Jag kommer ihåg hur jag ska utföra en uppgift 
Hur en funktion utförs ska vara enkelt för användaren att komma ihåg (Löwgren, 1993). 
Preece (1993) menar att ett gränssnitt ska skapa minimal ansträngning på människans minne, 
informationen på sidan ska hjälpa användaren att minnas hur en uppgift ska genomföras. 
Enligt den största delen av respondenternas svar finns det inga problem med att komma ihåg 
hur en uppgift ska utföras. Detta tolkar vi som att Internetbanken i denna aspekt är användbar. 
 
Namnen på länkarna hjälper mig att hitta rätt 
Både Molich (2002) och Nielsen (1995) menar att det är viktigt att använda tydliga, korta och 
lättbegripliga instruktioner, knappar och länkar för att minska användarens minnesbelastning.  
Ett högt antal respondenterna instämmer helt i att namnen på länkarna hjälper dem att hitta 
rätt på Internetbanken. Enligt de flesta av våra respondenter har Internetbanken alltså tydliga 
namn på länkarna.  
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5.5 Uppmärksamhet 

Jag blir inte distraherad av övrig information då jag utför ärenden 
Enligt Nielsen (1995) bör irrelevant information skalas bort, för att den väsentliga 
informationen ska synas tydligare. Preece (1993) menar att användarens uppmärksamhet kan 
fångas genom att strukturera informationen, samt dela in bildskärmen i olika sektioner. Den 
största delen utav respondenterna instämmer helt i att de inte blir distraherade av övrig 
information då de utför ärenden. Många respondenter svarade även neutralt, vilket vi tror kan 
bero på att distraktionen inte sker vid samtliga tillfällen, utan vid enskilda funktioner. Detta 
kan ha gjort att respondenten inte kunnat ta ställning till frågan.  
 
Grafiken på Internetbanken är mycket återhållsam, utan onödiga bilder och text som förlänger 
nedladdningstiden. Vi anser att den information som är mest relevant framhävs och prioriteras 
framför den onödiga, som till exempel reklam och animationer.  
 
Jag upplever ingen frustration då jag utför mina ärenden 
Enligt Nielsen (2001) kan distraherande moment göra en användare irriterad och frustrerad. 
Överflödig information kan även bidra till långa svarstider som gör användaren otålig. Molich 
(2002) skriver att användare blir frustrerade om dem inte förstår hur ett fel ska lösas. 
Frustration är inget som merparten av våra respondenter verkar känna, generellt sett kan vi 
konstatera att dem inte upplever någon frustration då de utför sina ärenden. Dock kan vi se att 
5 respondenter faktiskt upplever frustration, och detta beror enligt resultatet på tekniska 
problem eller navigeringen.  
 
Även om vi tror att svaren troligtvis har blivit färgade utav att Internetbanken nyligen har haft 
tekniska problem, anser vi inte att resultatet bör bortses helt. Eftersom de tekniska problemen 
är något som har framkommit i resultatet är det något som vi anser borde förebyggas 
ytterligare. Navigering avser de onödiga steg som ibland kan förekomma på vissa funktioner. 
Även dessa anser vi bör åtgärdas för att underlätta för användaren.  
 

5.6 Feedback 

Att uppfylla kravet om feedback innebär att webbplatsen bör förse användaren med den 
information som motsvarar dennes förväntningar. Vid utförande av uppgifter som är 
relaterade till väntetid, säkerhet, steg i processen med mera förväntar sig användaren gensvar, 
exempelvis i form av upplysande meddelanden, informationsrutor eller länkar (Molich, 2002). 
Feedback vid misstag kan hjälpa användarna att lära sig och förstå en aktivitet (Preece, 1993). 
Av resultatet kan vi se att övervägande del instämmer helt i att de får det gensvar som krävs 
för att förstå vad som händer. Dock kan vi även se att svaren är relativt utspritt, med nio 
neutrala svar och sex personer som inte instämmer alls.  
 
Enligt Molich (2002) är förekomsten av osynliga meddelanden vid problem alltför stor. Det 
innebär att användaren inte kan se vilket fel som har inträffat, eftersom inget felmeddelande 
visas. Dessa osynliga meddelanden är svåra att förstå och kan skapa frustration. Resultatet 
visar att de flesta respondenter instämmer helt i att felmeddelanden syns tydligt, men även här 
finns det respondenter som inte alls instämmer i påståendet och även de neutrala svaren är 
relativt högt.  
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Resultaten från dessa två påståenden ser inte vi som helt acceptabla. Möjligtvis kan svaren 
beror på att användarna upplever att gensvaret är bra i vissa fall men inte i andra eller att de 
anser att felmeddelandens synlighet varierar från gång till gång. Dock anser vi att gensvaren 
och felmeddelandena bör ses över ytterligare för att säkerställa tydligheten och synligheten av 
dem. 
  

5.7 Navigering 

Det är enkelt att gå bakåt i processerna 
I en del situationer är det inte relevant att ”Tillbaka” knappen innehar sin normala funktion, 
då informationen som den leder till kan vara inaktuell om användaren precis blivit utloggad 
från sidan (Molich, 2002). Svaren har visat att relativt få respondenter instämmer helt i att det 
är enkelt att gå bakåt i en process. 
 
Vi tror att detta resultat beror på att webbmenyns bakåt-knapp inte innehar samma funktion på 
Internetbanken som den vanligtvis har. Om kunderna använder denna knapp blir dem av 
säkerhetsskäl utloggad och blir tvungen att logga in på nytt. Det optimala hade naturligtvis 
varit att webbmenyns bakåt-knapp hade kunnat användas. Vi tror dock att kunderna har 
överseende med att detta inte fungerar eftersom det är viktigare att säkerheten upprätthålls. 
För att kunden ändå ska kunna backa i en process har Internetbanken placerat ut egna bakåt-
knappar. Dessa finns på de sidor där en process med flera steg har blivit startad. Vad vi skulle 
önska för att underlätta för användarna ytterligare är att bakåt-knappar sätts ut på fler sidor än 
i nuläget. 
 
Det är enkelt att avbryta en uppgift som påbörjats. 
Vårt resultat visar på att respondenterna anser att det är enklare att avbryta en process än att 
gå bakåt i den. Dock kan vi se att antalet neutrala svar ändå är relativt högt, plus att 6 personer 
inte alls instämmer i att det är enkelt att avbryta en uppgift som påbörjats. Nielsen (1995) 
menar att besökaren bör kunna förflytta sig från webbsidor och mellan moment där de har 
hamnat oavsiktligt. 
 
Eftersom detta är av så pass stor vikt och på grund av att vissa respondenter inte alls 
instämmer i detta påstående, anser vi att fler ”avbryt”-knappar bör placeras ut och finnas med 
genom alla steg i en process på Internetbanken.  
 
Jag har användning för länken ”favoriter”. 
En webbplats bör vara smidig att använda för en besökare. En van användare bör ha möjlighet 
att med hjälp av genvägar kunna förflytta sig mellan moment och webbsidor (Nielsen, 1995). 
Resultatet från vår undersökning visar dock att relativt få respondenter instämmer helt i att de 
har användning för länken ”Favoriter”.  
 
Denna länk gör det möjligt för kunderna att anpassa sidan efter egna behov och att låta dem 
skapa sin egen samling av länkar som dem har mest användning för. Det gör att kunden 
snabbt och effektivt kan komma till rätt funktion. Att svaren visar på att länken inte används 
särskilt mycket tror vi kan tyda på att respondenterna ändå har lätt för att hitta till de 
funktioner de brukar använda. 
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5.8 Förtroende och säkerhet 

Bristande förtroende leder till minskat bruk bland kunderna. 
Faktorerna förtroende och attraktion har stor betydelse när det gäller kundernas användande 
av Internetbankens tjänster. Dessa faktorer kan påverka kundens vilja att utföra transaktioner 
över Internet och att lämna ut känsliga personuppgifter (Kassim & Abdulla, 2006). Enligt 
Mukherjee och Nath (2003) är förtroende extra viktigt när det gäller ekonomiska transaktioner 
eftersom det kan innebära en risk, särskilt via Internetbanken eftersom banken och kunden är 
fysiskt separerade. Kunderna uppfattar risken som högre än den egentligen är. Förtroende är 
betydelsefullt både när det gäller att bygga upp och behålla relationer.  
 
Dock visar resultaten att ett högt antal respondenter ställde sig neutrala i frågan huruvida 
bristande förtroende bland kunderna kan leda till minskat bruk av Internetbanken. Vi tror att 
detta resultat till stor del kan bero på att respondenterna inte vill eller kan svara för någon 
annan. Vi inser att vi borde ha omformulerat frågan, och kanske istället till exempel ställt 
påståendet ”Jag tror att bristande förtroende leder till minskat bruk bland kunderna”.  
 
Trots resultatet vill vi framhäva vikten utav att kunden känner förtroende för Internetbanken. 
Vi menar att förtroende är en mycket viktig faktor som bidrar till ökad användning av 
Internetbanken, bättre kundrelationer och nöjdare kunder.  
 
Jag har förtroende för Internetbanken. Jag känner mig säker då jag utför 
transaktioner. 
Vana användare som har mer information om tjänsten i regel känner sig säkrare att använda 
den. Bankens rykte påverkar hur starkt förtroende kunden känner för dess Internetbank. Om 
banken har ett dåligt rykte bidrar det naturligtvis till att kunden tvivlar på tjänsten, medan ett 
bra rykte gör att kunden förväntar sig en viss kunnighet och kompetens inom området och 
därför känner ett starkare förtroende (Mukherjee & Nath, 2003).  
 
Enligt det resultat vi fick från enkätundersökningen kan vi se att respondenterna generellt sett 
känner ett starkt förtroende för Internetbanken, och de känner sig dessutom säkra då de utför 
sina ärenden via denna kanal. I enlighet med teorin är det troligt att detta beror på att 
respondenterna är vana användare som har god information om tjänsten och de förväntar sig 
att Swedbank sitter inne med den kunskap som krävs. 
 
Hutchinson och Warren (2003) menar att det finns en hel del säkerhetsaspekter som är viktiga 
för banker att efterfölja. De ska bland annat förhindra att obehöriga får tillgång till data, 
identifiera en person och kunna bevisa dennes identitet, samt förhindra att information eller 
data används på ett sådant sätt att det bryter mot lagen eller är oetiskt. För säkerheten är det 
även viktigt med en verifieringsmekanism i kombination med en personlig kod, denna kod får 
inte avslöjas eller hanteras oaktsamt av kunden. 
 
Resultatet visar att respondenterna känner sig säkra då de utför transaktioner. Eftersom våra 
respondenter är anställda på Swedbank och troligtvis är insatta i vad som görs för att leva upp 
till de krav som ställs på säkerheten, tror vi bidrar till att de känner extra stor trygghet vid 
användningen av Internetbanken. Dessutom förstår respondenterna troligtvis vikten utav att 
själva förvara koden på ett ansvarsfullt sätt, vilket gör att säkerheten ökar.  
 
För att säkerställa undersökningens trovärdighet har vi jämfört resultaten från dessa två frågor 
angående förtroende och säkerhet, eftersom vi anser att de hänger ihop med varandra. Vi kom 



 

  
42  

fram till att resultaten är mycket lika, vilket är ett tecken på att respondenterna har svarat 
noggrant och sanningsenligt på vår enkät. 
 
Jag anser att inloggningen är enkel. 
För att bibehålla säkerheten behövs en verifieringsmekanism som kan vara till exempel 
lösenord, Smart Cards eller biometrik (Hutchinson & Warren, 2003). Enligt vårt resultat 
instämmer många av respondenterna helt i att inloggningen är enkel.  
 
Vi anser att det är av stor vikt att informera kunderna om vad banken gör för att skapa 
säkerhet, men även vad kunden själv behöver göra, till exempel vad det gäller med dosa och 
kod. När kunderna är medvetna om vikten av detta tror vi att det är mer troligt att de har 
överseende med att dosan skapar ett par extra steg varje gång ett ärende utförs. Detta 
resonemang stämmer när vi ser på undersökningens resultat. Respondenterna, som troligtvis 
är medvetna om dosans betydelse, har generellt sett överseende med dessa extra steg som den 
skapar.  
 

5.9 Funktioner 

Att tyda på resultatet kan vi se att relativt många respondenter anser att de flesta funktioner 
fungerar bra, däremot visar resultatet på en stor spridning när det gäller vilka brister 
Internetbanken har. Detta tolkar vi som att många respondenter är nöjda med användningen 
av Internetbanken. Samtidigt tyder vi resultatet som att det förekommer en mängd mindre 
brister, men ingen som är med alltför avgörande betydelse. Vi anser dock att dessa småfel inte 
bör förbises, utan åtgärder att förfina nuvarande funktioner bör vidtas.   
 
De kompletterande frågorna har gett oss svar på vilka funktioner som fungerar bäst respektive 
sämst på Internetbanken. Överföring och betalning är funktioner som respondenterna anser 
fungerar bäst på Internetbanken, samtidigt som de även listas som de funktioner som 
kunderna behöver mest hjälp med. Detta tror vi beror på att dessa är funktioner som helt 
enkelt används mest, och dessutom tror vi även att hjälpen endast behövs vid första försöket 
och att kunden därefter klarar sig själv i de flesta fall. Detta anser vi tyder på att funktionerna 
är lätta att komma ihåg, men relativt svåra att lära sig. Något som återkommer som 
problematiskt hos respondenterna både som privata användare samt vad de anser kunder 
behöver hjälp med är historiken samt stående överföringar, vilket vi därför ser som mer 
kritiska brister.  
 
Många anser att historiken inte går att nå så långt tillbaka i tiden som många önskat. En 
förklaring till detta tror vi har att göra med det begränsade lagringsutrymmet på 
Internetbanken, där banken anser att en utökning av detta hade blivit allt för kostsamt.  
 
Stående överföringar är överföringar som är upplagda att regelbundet gå från ett konto till ett 
annat med en viss summa pengar med jämna intervaller, vanligtvis varje månad. Detta gäller 
främst ändring av regelbundna överföringar till individuellt pensionssparande men även 
mellan vanliga konton. För det första att det är svårt att ändra dessa då de enligt våra 
respondenter är svåra att finna i Internetbanken. De ligger idag under ”aktuella 
kontohändelser” vilket inte är helt logiskt för kunden. Ytterligare ett problem som gäller 
pensionssparandet är att den överföringen går i två steg vilket kunden själv oftast inte har en 
aning om. Först går pengarna från kundens vanliga bankkonto in på ett pensionssparkonto, 
och sedan sker fördelningen från pensionssparkontot till eventuellt valda fonder. Denna 



 

  
43  

mellanlandning är något kunden aldrig ser eller förstår och därför är det heller inte logiskt för 
kunden att ändra båda dessa steg vilket resulterar i att det uppstår fel.   
 
Kapitalförsäkring är en funktion som enligt resultatet fungerar mindre bra, dessutom finns 
tekniska problem med som en kritisk faktor. Vi misstänker att dessa hamnade på den här 
listan delvis med anledning av att ett börsras inträffat kort före vår studie, samtidigt som det 
var slutet av månaden och många som skulle betala sina räkningar. Detta resulterade i att 
Internetbanken låg nere med tekniska problem på grund av överbelastning. Vi anar att 
resultatet skulle ha kunnat bli annorlunda om undersökningen hade utförts vid ett annat 
tillfälle. Dock anser vi att det inte är acceptabelt att överbelastning ska kunna orsaka att hela 
Internetbanken slutar fungera en längre tid. Detta problem bör kunna förebyggas och 
prioriteras av banken.   
 
Respondenternas svar visar att många har problem med navigationen och att frustration kan 
uppstå på grund av processer som innehåller för många steg. Ett exempel är 
fondbyte/fondförsäljning där kunden är tvungen att göra om processen helt från början om 
mer än en fond ska bytas/säljas. Om den funktionen jämförs med betalningsfunktionen kan vi 
se att de inte fungerar på samma sätt. Betalningsfunktionen ger möjlighet att lägga upp flera 
betalningar och sedan bekräfta alla i ett steg. Vi anser att detta med fördel även kan användas 
vid fondbyte/fondförsäljning, detta hade dessutom bidragit till en med konsekvent navigering. 
 
En annan brist som har framhållits av resultatet är att kunderna bör kunna få mer information 
på Internetbanken angående de andra sätten som dem kan kontakta banken på, nämligen 
Telefonbanken och kontoren. I dagsläget visas till exempel inte kontokoderna som underlättar 
användningen av Telefonbankens självbetjäning, vilket vi anser att det borde göra för att 
skapa ett bra samarbete mellan bankens olika kanaler.  
 
Vi tror att brister i användbarheten leder till minskad tillit då kunden känner sig mindre trygg i 
användandet. Vi tror också att bristerna till stor del beror på ekonomiska aspekter i 
kombination med teknikens snabba utveckling. Banken känner med största säkerhet till 
Internetbankens problem, men accepterar också att det finns vissa mindre kritiska faktorer 
som leder till minskad användbarhet eftersom de inte har råd eller tid att fixa allt på en gång. 
Utvecklingen går fort och i takt med den ökar också kundernas krav på användbarheten i 
Internetbanken. 
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6 Reflektioner och slutsats 
  

 
edan ges en presentation av våra slutsatser där vi ger svar på vår 
problemformulering och besvarar våra syften. Efter det följer en diskussion 

kring studiens genomförande och kritik mot denna. Avslutningsvis har vi gett förslag 
på fortsatt forskning.  
 
 

Som vi tidigare nämnt är bankbranschen en av de många branscher där IT blivit ett verktyg 
för att uppnå en ökad kvalitet på service och tjänster (Gezelius, 1997). Införandet av 
Internetbanken har möjliggjort det för kunden att genomföra finansiella affärer oberoende av 
tid och rum (Kellagher et al., 2002). För att skapa en så givande interaktion för kunden som 
möjligt och underlätta de processer som genomförs på Internetbanken, måste användbarheten 
sättas i fokus (Preece et al. 2002). Detta förde oss till att undersöka följande problemfråga; 
 
Vilka brister finns idag hos Internetbankens e-tjänster som gör att användaren upplever 
försämrad användbarhet?  
 
Syftet med denna studie har därmed varit att identifiera de brister som är väsentliga ut ett 
användarperspektiv för en Internetbank, samt att identifiera enskilda funktioner som fungerar 
sämre – även här ur ett användarperspektiv. 
 
Vår genomförda enkätundersökning har resulterat i att vi har kunnat presentera en grupp vana 
användares åsikter kring användbarheten på Internetbanken. Resultatet har vi redovisat och 
vidare analyserat och diskuterat kring i föregående kapitel. Har vi då lyckats identifiera brister 
och funktioner som fungerar mindre bra på Internetbanken? Svaret är ja, men dock anser vi 
det viktigt att nämna att dessa inte är alltför överhängande för Internetbankens användbarhet. 
Vilka är då dessa brister och sämre fungerande funktioner? I stora drag kan vi nedan återigen 
nämna dessa. De brister vi funnit med Internetbanken är bland annat relaterade till: 
 

• Gränssnitt – som till exempel kan förbättras med funktioner som menylistor (Molich, 
2002; Nielsen, 1995).  

• Dialog – som kan förbättras med utförligare beskrivningar och exempel ovanför varje 
fält, samt lättillgängliga hjälpfunktioner med steg-för-steg-beskrivningar till varje 
enskild funktion. Diskussionsgrupper hade också varit ett komplement (Molich, 2002).  

• Inlärning – beror på olika människors slags inlärningsmetoder (Preece et al, 2000) och 
vi tror att inlärningen kan underlättas med korta exempel, samt instruktionsfilmer eller 
instruktionsröster. 

• Uppmärksamhet – där annan information kan distrahera och skapa frustration bland 
användarna (Nielsen, 1995). Detta anser vi kan underlättas genom att minimera antalet 
steg i navigeringen, samt förebygga tekniska fel.  

• Feedback – som kan förbättras med tydligare gensvar för att användaren ska förstå vad 
som händer (Nielsen, 1995). 

• Navigering – som kan förbättras genom att placera ut fler ”Bakåt-knappar” och 
”Avbryt-knappar” (Nielsen, 2001). 

 

N 
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Vidare har den genomförda enkätundersökningen även givit oss svar på vårt andra syfte - 
vilka funktioner som användarna har problem med. Därmed har vi kunnat identifiera brister 
främst med följande funktioner: 
 

• Köpa, byta och sälja fond - där kunden efter genomförandet, måste genomföra 
processen från steg ett då ytterligare en fond ska köpas, bytas eller säljas. 

• Överföringar/betalningar – som enligt undersökning visat sig vara de funktioner som 
kunder behöver mest hjälp med. Anledningen till detta är dock säkerligen att de är de 
mesta använda funktionerna.   

• Stående överföringar – där det främst handlar om ändringar av regelbundna 
överföringar till individuellt pensionssparande, men även mellan vanliga konton. 
Svårigheten ligger i att finna denna funktion under ”aktuella kontohändelser”.  

• Pensionssparande – som genomförs i två steg, vilket kunden inte är medveten om. 
• Kapitalförsäkring – som kan ha hamnat under bristande funktioner på grund av att ett 

börsras orsakade överbelastning i Internetbanken under samma period som 
enkätundersökningen genomfördes. 

• Historiken – där det hade varit önskvärt att kunna se längre bakåt i tiden.  
 

Andra betydelsefulla förslag som har framkommit från enkätundersökningen är att länkar och 
informativ text ska vara tydliga och förklarande och att Internetbankens olika funktioner hela 
tiden behöver vidareutvecklas, samtidigt som nya läggs till. En annan brist som vi återigen 
vill understryka är att kunderna via Internetbanken bör kunna få mer information angående de 
andra sätten som de kan kontakta banken på - nämligen Telefonbanken och de lokala 
bankkontoren. I dagsläget visas till exempel heller inte kontokoderna som underlättar 
användningen av Telefonbankens självbetjäning. Enligt undersökningen kan detta med fördel 
visas även i Internetbanken.  
 
Efter vår studie kan vi konstatera att respondenterna generellt sett varit nöjda med 
Internetbanken, men dock hade vi velat se ett mindre antal neutrala svar. Som vi tidigare 
fastslagit bör småfel inte förbises, utan åtgärder bör vidtas för att ytterligare förfina befintliga 
funktioner och öka användbarheten. Vi tror att även faktorer som säkerhet och förtroende 
utgör en viktig grund för Internetbankens framgång. För att skapa en konkurrensfördel 
gentemot andra företag inom samma bransch krävs det en förståelse för vilka problem som 
finns idag som leder till försämrad användbarhet. Vår övergripande slutsats är att Swedbank 
har de resurser som krävs för att utveckla en väl fungerande Internetbank. Vi anser att 
företaget lyckats skapa en Internetbank med generellt sett hög användbarhet. Därmed har de 
brister som vi identifierat inte alltför avgörande betydelse för användbarheten, men de är dock 
förekommande och bör beaktas.  
 

6.1 Diskussion kring undersökningen 

Efter att ha genomfört denna undersökning kan vi föra en kritisk diskussion kring processen 
och de slutsatser den resulterat i. Genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till studien kan vi 
tydligt se vilka faktorer som kan ha påverkat undersökningen och hur dessa faktorer kunde ha 
minimerats eller eliminerats.  
 
Eftersom studien byggde på svar från samtliga respondenter som är anställda på Telefon- och 
Internetbanken på Swedbank i Halmstad, kan vi inte bortse från att deras svar kan ha präglats 
av det faktum att de faktiskt är anställda. Trots att dessa ombads att svara som privatpersoner, 
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har vi kunnat urskilja att en del påståenden besvarats ur en anställds synvinkel. Ett exempel på 
detta är att en anställd troligen känner sig mer säker i användandet eftersom de är insatta i 
vilka krav som ställs på säkerheten. Dock anser vi fortfarande att de brister som kommit fram 
från denna respondentgrupp är av större betydelse än de brister som skulle ha framkommit om 
undersökningen genomförts på någon annan grupp.  
 
Vidare anser vi också att vi hade fått mer givande, detaljerade och uttömmande svar om vi 
hade ställt fler antal frågor till respondenterna. Dock begränsade vi antalet frågor för att inte 
skrämma bort respondenterna. Med en mer omfattande enkät hade vi riskerat att få in ett 
mindre antal svar. Vi tror även att om vi hade haft tillgång till intervjuobjekt på fallföretaget, 
som är insatta i ämnet, så hade vi kunnat få tillgång till ytterligare betydelsefull information.  
 
Som alternativ till vår studie hade det varit intressant att observera användaren i användandet 
av Internetbanken. Den undersökningen hade i så fall också kunnat kompletteras med 
intervjuer. Även i vår studie hade det varit önskvärt att få intervjua respondenterna. Vi hade 
antagligen fått mer uttömmande svar om vi haft möjligheten till intervjuer utifrån deras 
enkätsvar. Det hade för oss givit en bättre insikt och mer förklaringar till bakomliggande 
irritationsmoment och orsaker, samt hur dessa kan åtgärdas. Syftet med vår studie var i 
huvudsak att identifiera brister och vi har därför begränsat vår undersökningsmetod till 
enkäter.    
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Som tidigare nämnt bör inte småfel ignoreras, utan åtgärdas för bästa möjliga användbarhet på 
Internetbanken. I samband med de identifierade bristerna menar vi att vidare forskning kan 
genomföras kring de faktorer som orsakar dessa problem. Att identifiera varför 
respondenterna upplever olika saker som en brist är en väldigt intressant fråga i sig, men dock 
även nödvändig för att kunna åtgärda denna. Att bryta ned dessa i delproblem kan vidare leda 
till att utveckla förslag till åtgärder för dessa brister. Eftersom vår undersökning är genomförd 
på vana användare och som vi tidigare diskuterad medför vissa risker, är ett alternativ att 
genomföra en likadan studie på ovana användare eller vana användare som inte är anställda på 
Internetbanken för att jämför resultaten.  
 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning är att undersöka användbarheten på Internetbanken 
för individer med funktionshinder. Eftersom detta är ett så pass stort område i sig, så passar 
det utmärkt att fokusera studien på endast detta.  
 

I takt med teknikens ständiga förändring och människans ombytliga behov så kan det i 
framtiden vara viktigt att åter genomföra en liknande undersökning med samma syfte, för att 
ligga i fortsatt framkant. 
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Bilaga 1 - Grundfrågor till enkät 

Feedback 

Relevans 

Jag får det gensvar som behövs för att förstå vad som händer.  

Effektivitet 

Jag får snabbt gensvar.    

Lärbarhet 

Feedback hjälper mig att förstå när en handling blivit slutförd. 

 

Tala användarens språk 

Effektivitet  

Informationen hjälper mig att genomföra uppgifter. 

Attityd  

Språket är lättförståeligt. 

Lärbarhet  

            Det är lätt att memorera utförandet av en handling till nästa gång.  
 

Klart markerade utgångar 

Effektivitet  

Det är enkelt att avbryta en uppgift som har påbörjats.  

Det är enkelt att gå bakåt i processen.  

  
Attityd 

Jag upplever frustration då jag inte kan klicka på ”Bakåt”-knappen i Webbrowsern för 
att återgå till föregående sida.  
 

Vara konsekvent 

Attityd  

Designen är konsekvent.  

 



 

 

Jag ser likheter mellan de olika funktionerna. 

 

Felmeddelande   
Relevans 

Felmeddelanden syns tydligt.  
 
Lärbarhet 
            Felmeddelandena hjälper mig att lösa det uppstådda problemet. 
 
Effektivitet 
           Det är enkelt att förstå vad som är fel när jag mottar ett felmeddelande.  
           

Förhindra fel 

Relevans  

Det brukar inte uppstå fel när jag ska utföra en uppgift. 

Effektivitet  

Jag upptäcker fort när jag gjort något fel.  

Attityd  

Systemet hjälper mig att upptäcka fel.  

Lärbarhet  

Det är lätt att förstå hur fälten ska fyllas i. 
 

Minimera användarens minnesbelastning 

Attityd  

Det är svårt att komma ihåg hur jag ska utföra en uppgift.   
 
Lärbarhet 
          Konsekvent information hjälper mig att minnas hur jag ska utföra en uppgift.  
 

Genvägar 

Effektivitet 

Jag har användning av Favoriter i Internetbanken.  
 

Enkel och naturlig dialog 

Relevans 

Det är lätt att förstå instruktioner och hjälptexter. 
 



 

 

Effektivitet 

Dialoger hjälper mig att effektivt utföra de uppgifter jag vill.    

Attityd 

Det är lätt att förstå vad som menas i dialoger.  

Lärbarhet  

Det krävs oftast inte att jag läser dialoger mer än en gång för att komma ihåg 
informationen.  

 

Hjälp och dokumentation 

Relevans 

Det är lätt att förstå hjälp och instruktioner. 

Effektivitet 

Det brukar oftast hjälpa att läsa instruktioner för att förstå hur jag ska utföra en 
uppgift. 

Lärbarhet  

Det krävs oftast inte att jag läser dialoger mer än en gång för att komma ihåg 
informationen.  
 

Gränssnitt 

Effektivitet 

Gränssnittet på Internetbanken underlättar min användning.   

Attityd 

Gränssnittet på Internetbanken är tilltalande.  
 

Uppmärksamhet 

Effektivitet 

Jag blir lätt distraherad av övriga länkar och tjänster på Internetbanken då jag utför 
mitt ärende. 

Attityd 

Jag upplever ofta irritation och frustration då jag utför mina ärenden på 
Internetbanken. 

 
Varför?____________________________________________________________________ 
 



 

 

Minne 

Effektivitet, Attityd  

Det är lätt att memorera funktionerna på Internetbanken.  

Lärbarhet, Attityd 

Det är lätt att skilja olika funktioner från varandra. 
 

Inlärning 

Effektivitet  

Inlärningstiden för att lära mig funktionerna är kort.  

Attityd 

Det är enkelt att ta an nya uppgifter eller funktioner.  

Lärbarhet 

Jag föredrar att hitta på Internetbanken med hjälp av ett Hjälp-avsnitt.  
 

Jag föredrar att hitta på Internetbanken genom att testa mig fram. 
 

Läsa, prata, höra 

Relevans  

Jag använder/har använt ”Lyssna”-funktionen på Internetbanken vid behov med 
instruktioner. 

 
Effektivitet 

Internetbanken är inte tillräckligt anpassad för individer med lässvårigheter. 
 

Lärbarhet 

Det är lättare att ta till sig information i skriftlig form än muntlig.  
 

Förtroende 

Relevans  

Jag avstår ofta från att genomföra transaktioner på Internetbanken eftersom jag inte 
vill/litar på att uppge mina personuppgifter. 

Attityd 

Jag har fullständigt förtroende för Internetbanken.  
 



 

 

Säkerhet  

Relevans  

Jag känner mig alltid säker då jag genomför mina transaktioner på Internetbanken. 

Effektivitet 

Jag anser att inloggningen till Internetbanken är omständig.  
 



 

 

 

Bilaga 2 - Enkätfrågor Internetbanken        
        
Är du man eller kvinna?         
        
 Man     Kvinna        
        
Vilket år är du född?         
        
19___        
        
Hur ofta använder du Internetbanken i genomsnitt 
privat?          
        
1-3 ggr/mån   1-2 ggr/v  3-4 ggr/v   5-6 ggr/v   Dagligen        
        
        
                                                                           Instämmer helt                                     Instämmer inte alls                 
 1 2 3 4 5 6  
Gränssnitt              
Designen är konsekvent.              
Designen underlättar min användning.               
Designen är tilltalande.               
              
Tala användarens språk              
Informationen är lättförståelig.               
Jag förstår hur fält ska fyllas i.               
              
Hjälp och dokumentation               
Instruktioner hjälper mig att utföra en uppgift.              
        
Läsa, prata, höra        
Jag föredrar att höra istället för att läsa instruktioner.               
        
Minne        
Jag kommer ihåg hur jag ska utföra en uppgift.               
Namnen på länkarna hjälper mig att hitta rätt.              
        
Inlärning        
Jag testar mig hellre fram än läser instruktioner.              
        
Uppmärksamhet        
Jag blir inte distraherad av övrig information då jag utför 
ärenden.               
Jag upplever ingen frustration då jag utför mina ärenden.                
        
Om du upplever frustration, varför?         
        
               
        
               
        



 

 

        
                                                                           Instämmer helt                                     Instämmer inte alls                 
 1 2 3 4 5 6  
Feedback        
Jag får det gensvar som krävs för att förstå vad som händer.              
        
Felmeddelande        
Felmeddelanden hjälper mig att lösa ett uppstått problem.               
Felmeddelanden syns tydligt.              
        
Klart markerade utgångar        
Det är enkelt att avbryta en uppgift som har påbörjats.               
Det är enkelt att gå bakåt i processerna.               
        
Genvägar        
Jag har användning för länken "Favoriter".              
        
Förtroende        
Bristande förtroende leder till minskat bruk bland kunderna.              
Jag har förtroende för Internetbanken.               
        
Säkerhet        
Jag känner mig säker då jag genomför mina transaktioner.               
Jag anser att inloggningen är enkel.               
        
        
Vilka funktioner anser du fungerar riktigt bra på I nternetbanken?      
        
               
        
Vilka funktioner anser du fungerar sämst på Interne tbanken?       
        
               
        
Vilken funktion anser du att flest kunder har probl em med?       
        
               
        
Ange nedan om du har några övriga synpunkter eller önskemål om användbarheten.  
        
               
        
               
        
               
 
Enkäten lämnas i Frida Bengtssons postfack senast 30/3 kl. 11:00.     
        

Vi vill ännu en gång tacka för Din medverkan!        

 



 

 

Bilaga 3 - Följebrev 

 

Du har blivit utvald... 
 
...till att delta i vår studie som genomförs som en del av vårt examensarbete på 
Halmstad Högskola. Syftet är att kartlägga och identifiera brister som är väsentliga ur 
ett användbarhetsperspektiv för en Internetbank. 
 
Du har tillsammans med övriga anställda på Swedbanks Telefon- och Internetbank i 
Halmstad, blivit utsedd till att delta i denna undersökning. Din medverkan är 
naturligtvis frivillig, men som van användare av Internetbanken är den dock mycket 
betydelsefull för undersökningens kvalitet. 
 
Dina svar kommer att behandlas anonymt. Detta innebär att inga personuppgifter 
kommer att anges och därmed finns inga möjligheter att koppla svaren till just Dig 
som person. 
 
Svar lämnas i Frida Bengtssons postfack senast fred agen 30/3 kl. 11:00. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Halmstad, mars 2007 
 
  
Frida Bengtsson  
Josefin Bylander 
Dzejna Seta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


