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Sammanfattning 
 
I takt med den tekniska och digitaliserade utvecklingen i samhället blir frågan om 
tillit allt mer aktuell. Människor blir att mer beroende av att använda digitala medier 
och teknologier för att underlätta vardagen. På kort tid har användningen av mobila 
betaltjänster ökat kraftigt. Det ökade användandet av mobila betaltjänster vittnar om 
att användare idag förlitar sig på dessa tjänster. Hur kommer det säg att användare 
förlitar sig på de tjänster som finns på marknaden idag och på vilket sätt bedömer 
dem tillit? Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka aspekter som 
påverkar bedömningen av tillit och trovärdighet för mobila betaltjänster. Det har även 
vart av intresse att undersöka om det som framkommit vid tidigare forskning är 
relevant och tillräckligt i kontexten för mobila betaltjänster. 
 
Studiens tillvägagångssätt startade med en konkurrentanalys med målsättningen att se 
hur befintliga mobila betaltjänster förhåller sig mellan varandra och vad som 
utmärker dess tillit och trovärdighet. Därefter skapades ett användargränssnitt som 
baserades utifrån teori och tidigare forskning. Detta användartestades för att 
undersöka användbarheten och tilliten. Vidare gjordes intervjuer med förhoppningen 
att undersöka vad användarna tittar på och hur de bedömer tillit och trovärdighet 
inom mobila användargränssnitt. Den data som framkom under de två empiriska 
datainsamlingarna ställdes mot varandra, jämfördes och analyserades. Resultatet av 
denna studie visar att användargränssnittets innehåll, struktur, visuella utseende är 
aspekter som påverkar användarnas bedömning av tillit och trovärdighet. Det visar 
även att varumärket som är förknippat med tjänsten har en betydande roll i 
sammanhanget för tillit. Resultatet bekräftar också att användbarhet är en 
förutsättning för tillit och trovärdighet inom mobila användargränssnitt.  
 
Nyckelord: användbarhet, användarvänlighet, mobila användargränssnitt, mobila 
betaltjänster, tillit, trovärdighet 
 
  



   
 

   
 

 
 
Abstract 
 
The question of trust is becoming increasingly relevant in line with the development 
of technical and digital artifacts in our society. People have become more dependent 
on the use of digital media and technologies to facilitate their everyday life. The use 
of mobile payment services has increased significantly in a short time. The increased 
use of mobile payment platform testifies that users today rely on these services. Why 
do users rely on the payment services available on the market today and which 
aspects are crucial when users assess trust?  
 
The purpose of this study was to examine which aspects affect the assessment of trust 
and credibility for mobile payment platforms. It has also been of interest to examine 
whether the information that appeared in previous research is relevant and appropriate 
in the context of mobile payment services. This was examined by a competitor 
analysis with the aim to see how the existing mobile payment services relate with 
each other and what distinguishes its trust and credibility. Hence we created a user 
interface that was based on previous research and recognized design principles, which 
we then tested. The aim was to examine the usability and which aspects affected the 
assessment of trust and credibility. In addition, interviews were conducted to study 
what users are looking at and how they assess trust and credibility in mobile interface. 
The data that emerged in the two empirical data collections were compared and 
analyzed. The result shows that the user interface contents, structure, visual 
appearance are aspects that affect a user's assessment of the trust and credibility. It 
also shows that the brand associated with the service has a significant role in the 
context of trust. The results confirm that usability is a prerequisite for trust and 
credibility within the user interface for mobile payment platforms. 
 
Keywords: usability, usefulness, mobile user inteface, mobile platform, trust, 
credibility 
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1 Introduktion  
I takt med den tekniska och digitaliserade infrastrukturen blir frågan om tillit allt mer 
aktuell. Detta medför att frågor gällande tillit kan ses som centrala i dagens samhälle, 
inte minst i förhållande till hur vi blir allt mer beroende av att använda digitala medier 
och teknologier. Vi lever med en varierande inställning för tillit, där flertalet lever i 
en tillitsfull närvaro samtidigt som vissa anser att vi lever i ett tillitsberoende 
samhälle (Larsson & Runesson, 2014).  
 
På kort tid har användningen av mobila betaltjänster ökat kraftigt. I slutet av 2014 
uppgav Mediavision att en tredjedel av svenskar med smartphone använder mobilen 
för att utföra betalningar. Det ökade användandet vittnar om att användare idag 
förlitar sig på de mobila betaltjänster som finns tillgängliga (Mediavision, 2015). 
Swish, Seqr och Paypal är exempel på aktörer som finns på marknaden idag. En 
grundläggande fråga i detta fall är om den digitaliserade kontexten för betaltjänster 
utmanar eller förändrar vårt förhållningssätt för tillit. Hur kommer det sig att 
användare förlitar sig på dessa tjänster och på vilket sätt? 
 
Detta arbete ämnar resultera i ett mobilt användargränssnitt för en tjänst som ska 
möjliggöra transaktioner av pengar. Enligt uppdragsgivaren kan denna betaltjänst ses 
som en digital plånbok. Syftet med betaltjänsten är att användare ska ha möjlighet att 
skicka och ta emot pengar på ett säkert sätt med hjälp av mobilen. Det ska möjliggöra 
transaktioner av pengar i en global miljö mellan privatpersoner, företag och/eller 
organisationer I dagsläget är det tänkt att tjänsten enbart ska fungera på mobila 
enheter som smartphones, därmed kommer användargränssnittet anpassas utefter 
detta.  
 
Genom att studera området kring tillit och trovärdighet och begreppet användbarhet 
har vi som förhoppning att utveckla ett användarvänligt användargränssnitt som ska 
upplevas tillitsfullt och trovärdigt. Att det ska upplevas tillitsfullt och trovärdigt 
grundar sig i att tjänsten kommer att tillhandahålla hantering av pengar och utsätta 
användaren i riskfylld miljö. Att studera och analysera begreppet användbarhet anses 
relevant då det ses som en central del för gränssnittsdesign. Genom detta kommer 
även designprinciper och riktlinjer för gränssnittsdesign att studeras. Syftet med 
studien är att erhålla och undersöka vilka aspekter som påverkar bedömningen för 
tillit och trovärdighet inom mobila användargränssnitt. Detta kommer att undersökas 
genom en konkurrentanalys, användartester samt intervjuer.  
 

1.1  Tidigare forskning 
Utifrån tidigare forskning som har bedrivits inom området för tillit och trovärdighet 
inom det digitala går det att bekräfta att tillit inom e-handel är en vital del som 
påverkar nivån av konsumtion. En högre grad av tillit bidrar till att kunder 
konsumerar mer (Ou & Sia, 2010). I en kvantitativ webbaserad enkätundersökning 
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svarade 221 respondenter på frågan hur de upplever olika element på en webbplats. 
Syftet var att ta reda på hur dessa element påverkar användarens uppfattning av tillit 
och bristande tillit. Resultatet visade att webbplatser som innehåller uppriktigt 
information, samt tillhandahåller de resurser som krävs för att utföra de handlingar 
som ges löften om, stärker upplevelsen av tillit. Medan bristande tillit associeras med 
undermålig kvalitet, missvisande innehåll och oestetiskt utseendet (Seckler, m.fl., 
2014). I en liknande studie av Fogg m.fl. (2003) analyserade 2 684 respondenter 100 
webbplatser för att lämna synpunkter och betyg på vad som gjorde att webbplatsen 
uppfattades trovärdig eller inte. Nästan 50% av kommentarerna som analyserades 
handlade om webbplatsens visuella utseende både i generella och specifika drag. 
Kommentarer gällande strukturen på webbplatsens information och innehåll kom på 
andra plats och bestod av 28,5%. Utifrån Fogg m.fl. (2003) och Seckler m.fl. (2014) 
studier går det att utmärka tydliga indikationer på att de element och egenskaper som 
påverkar användarens känsla av tillit och trovärdighet är webbplatsens struktur, 
innehåll samt den visuella designen. 
 
Flavian m.fl. (2006) genomförde en studie med målet att analysera vad upplevd 
användbarhet har för inflytande på användares lojalitet för en webbplats. Resultatet 
visade att användbarhet har en indirekt positiv effekt på användarens förtroende och 
lojalitet. Vilket också ledde till en positiv inverkan på tillfredställelsen efter besöket.  

I en studie som baserades på 310 fullt besvarade enkätundersökningar går det att se 
ett positivt samband mellan enkelhet och användbarhet inom användargränssnitt. 
Målet med den studien var att undersöka huruvida enkelhet, interaktivitet, 
användbarhet, tillit och lojalitet förhåller sig till varandra inom mobila gränssnitt. 
Resultatet bekräftade att ett enkelt gränssnitt är en förutsättning för att uppnå en 
positiv upplevelse för interaktiviteten vilket medför en ökad användbarhet. Det visar 
att det finns en länk och ett samband mellan användbarhet, tillfredsställelse, tillit och 
lojalitet. Användbarhet kan således ses som en faktor för att användare ska känna tillit 
och tillfredsställelse (Lee m.fl., 2015). 
 

1.2  Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka och identifiera vad som påverkar 
användarens uppfattning om tillit och trovärdighet inom mobila användargränssnitt. 
Tidigare forskning, som vi har tagit del av, visar på kunskap för att designa och 
påverka känslan av tillit och trovärdighet, dock riktar sig denna forskning främst mot 
webbplatser inom e-handel men också webbplatser i allmänhet. Genom detta kan en 
eventuell kunskapslucka i forskningen urskiljas gällande tillit och trovärdighet vid 
utveckling av mobila användargränssnitt för betaltjänster.  
 
Frågor som därmed kommer att undersökas blir om denna kunskap kan användas som 
ett generellt tillvägagångssätt för att utveckla tillitsfulla och trovärdiga mobila 
användargränssnitt. Är dessa aspekter relevanta och tillräckliga eller är det andra 
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faktorer som är avgörande? Räcker det att utveckla ett användbart system för att 
framkalla tillit och värderar användare mobila betaltjänster på samma sätt som 
webbplatser? Utifrån dessa frågeställningar har ett slutgiltigt problemområde för 
studien växt fram, vilket har mynnat ut i frågan:  
 

Vilka aspekter påverkar bedömningen av tillit och trovärdighet inom mobila 
användargränssnitt för betaltjänster?  

 
För att besvara frågeställningen kommer denna studie att dels behandla begreppet 
användbarhet och hur man kan designa för ett användbart användargränssnitt. Det 
behandlar även området kring tillit och trovärdighet och hur detta förhåller sig utifrån 
ett designperspektiv. Detta kommer sedan, tillsammans med en konkurrentanalys, att 
ligga till grund för utvecklandet av en prototyp för användargränssnittet. Prototypen 
kommer sedan användartestas med syfte att validera användbarheten och undersöka 
användarnas bedömning av tillit och trovärdighet. Detta kommer sedan att 
kompletteras med intervjuer om tillit och trovärdighet i allmänhet för mobila 
betaltjänster. Med hjälp av Technology Acceptance Model (se avsnitt 2.1) kommer 
resultatet av den empiriska datainsamlingen analyseras och valideras. Detta med 
förhoppning att se hur resultaten från de olika metoderna samverkar och förhåller sig 
i relation med teori och tidigare forskning inom området.  
 

1.3  Avgränsning/Begränsning  
Det ska noga poängteras att denna studie inte kommer fokusera på säkerhetsaspekter 
eller säkerhetslösningar med dess funktionalitet. Med detta menar vi bland annat de 
tekniska och praktiska aspekter som bank- och kreditkorts verifiering samt hantering 
av känslig data. Detta kan dock ses som en central del i utvecklandet av en tjänst som 
innefattar hantering och transaktioner av pengar. Vi anser inte att vi inneha den 
kompetens som krävs för utveckling av säkerhetsåtgärder och omkringliggande 
faktorer som påverkar detta. Enligt uppdragsbeskrivningen är detta inte något som ska 
tillgodoses utan det som eftersöks är ett användargränssnitt för en mobil betaltjänst.  
 

1.4 Målgrupp 
Studien innefattar inte någon tydligt definierad målgrupp. Dels på grund utav att 
uppdragsgivare inte angett någon, men även på grund utav att tjänsten i sig inte finns 
tillgänglig på marknaden i dagsläget. En identifiering av målgrupp för tjänsten har 
inte studerats på grund utav det korta tidsspann som studien sträcker sig över. 
Däremot har studien genom de empiriska studierna fokuserat på en målgrupp som 
innefattar unga vuxna mellan 20-30 år. Denna målgrupp kan anses som representativ 
för tjänsten då vi tror att de kommer utgöra en stor del an användarna och de som 
kommer ta till sig tjänsten i första hand.  
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2 Teori 
I denna del kommer studiens teoretiska ramverk presenteras. Först kommer 
teorimodellen Technology Acceptance Model presenteras därefter följer en kort 
beskrivning på hur modellen kommer att tillämpas i denna studie. Modellen kommer 
således fungera som utgångspunkt och analysverktyg för studien. Vidare presenteras 
området kring Användbarhet, dess relevans för studien och hur det påverkar 
användarens upplevelse för tillit och trovärdighet. I det kapitlet kommer också 
designprinciper och riktlinjer presenteras. Det sista teoriområdet som belyses är tillit 
och trovärdighet inom det digitala och hur det kan ses utifrån ett designperspektiv. 
Slutligen presenteras en sammanfattning av det teoretiska ramverket.  

2.1  Technology Acceptance Model  
Technology Acceptance Model är en modell som hjälper oss att förstå varför 
teknologi accepteras och varför människor använder specifik teknologi (se figur 2.1). 
Om användare uppfattar teknik för att vara enkel att använda samtidigt som deras 
behov uppfylls, kommer de att vara mer benägna att använda tekniken. Denna modell 
hjälper inte till att utveckla användbar och användarvänlig teknologi utan det handlar 
snarare om människors syn, upplevelse och förväntningar på teknologi (Davis, 1991). 
Vidare kommer Technology Acceptance Model benämnas med förkortningen TAM.  
 
 
 

 
 

Figur 2.1: En visuell presentation av TAM med dess element och sammanlänkning (Davis, 1991). 
 

När ny teknologi presenteras för en användare är det två faktorer som influerar 
beslutsamheten om när och hur det ska användas. Perceived usefulness (upplevd 
användbarhet, vår översättning), som handlar om i vilken grad en person tror att 
användning av ett särskilt system skulle öka hans eller hennes arbetsinsats. Det kan 
tolkas som skälet till varför en användare accepterar eller avfärdar teknologi. 
Perceived ease of use (upplevd användarvänlighet, vår översättning), syftar till den 
grad en person anser att användning av ett visst system är enkelt att använda eller ej. 
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Begreppet har ett kausalt samband med upplevd användbarhet. Det är mer sannolikt 
för en användare att nyttja och acceptera ett system som är lättare att använda än 
andra. Därefter följer attitude toward use (attityd till användning, vår översättning) 
som kan beskrivas som en persons benägenhet och inställning att använda systemet. 
Sist i kedjan kommer actual use (faktisk användning, vår översättning) vilket syftar 
till användarens faktiska användning av systemet. Det handlar om huruvida den 
implementerade teknologin nyttjas eller ej. System design features (designattribut, vår 
översättning) beskrivs ha ett indirekt inflytande på avsikt att använda och faktiskt 
användning genom den direkta kopplingen mellan upplevd användbarhet och 
användarvänlighet (Davis, 1991). 
 
I denna studie vill vi med hjälp av TAM undersöka och få insikter om människor syn 
och acceptans av teknologi. Eftersom denna studie riktar sig åt betaltjänster, där 
hantering av pengar, kortuppgifter och transaktioner kommer att genomföras, kan 
tillit anses vara en nödvändig faktor för att användarna faktiskt ska nyttja tjänsten. 
Lee m.fl. (2015) menar att användbarhet inom system är en förutsättning för att uppnå 
känslan av tillit, samt att det finns ett samband mellan dessa begrepp. Där av kommer 
området inom tillit och trovärdighet i denna studie representera Attityd till 
användning i modellen. Sambandet mellan upplevd användbarhet och upplevd tillit 
och trovärdighet kommer således vara av stort intresse för studien att undersöka och 
validera för att se om det är relevant och tillräckligt i kontexten för mobila 
betaltjänster. Samtidigt kommer det vara av intresse att studera vad de andra delarna i 
TAM har för påverkan och betydelse i sammanhanget för upplevd tillit och 
trovärdighet. Förhoppningen är att skapa en förståelse för hur delarna i TAM förhåller 
sig till resultatet.  

2.2  Användbarhet 
Användarvänlighet tillsammans med nytta utgör två viktiga roller för att avgöra om 
något är användbart. Nytta syftar till om systemets funktioner kan uppfylla de behov 
och önskemål som användaren erhåller. Användarvänlighet handlar om hur enkelt 
och behagligt det är att använda dessa funktioner. Ett system saknar betydelse om det 
är lätt att hantera men inte motsvarar det du vill uppnå. Det är heller inte bra om 
systemet kan uppfylla dina behov men du kan inte utföra dina handlingar på grund av 
att användargränssnittet är för svårbegripligt och krångligt. På webbplatser är 
användbarhet en nödvändig förutsättning för att bibehålla användarens intresse. Om 
webbplatsen inte erhåller nödvändig och tydlig information eller om det är svårt att 
navigera, så kommer förmodligen användaren lämna webbplatsen (Nielsen, 2012). 
Användaren känner sig förvirrad och frustrerad om produkten eller systemet saknar 
användbarhet. Om produkten eller systemet däremot gör vad som krävs och om den 
är nödvändig bidrar det med att användaren enklare kan uppnå sina mål, vilket också 
medför positiva känslor i mötet (Norman, 2004).  
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Produkter och system kan vara enkla att förstå men ändå väldigt svåra att använda 
(Norman, 2004). Ett exempel som Norman (2004) använder sig av är 
musikinstrument. Man vet hur och vad de ska användas till men de är svåra att 
behärska till fullo. Det finns en acceptans till att det tar tid att behärska 
musikinstrument, dels för att vi inte vet om något annat alternativ, och för att 
resultatet ofta anses vara värt mödan. Norman (2004) menar att den acceptansen av 
användbarhet gällande musikinstrument inte bör röra objekt som vi använder i våra 
vardagliga liv. Ingen har tid eller energi att lära sig alla nya produkter. Undermålig 
design är vanlig orsak till fel och misstag, ofta läggs skulden obefogat på användare 
och inte på designers. Misstag leder till missöden för användaren. Därför finns det 
inga ursäkter för produkter med brist på användbarhet, speciellt inte med tanke på att 
vi idag förstår hur vi ska utveckla funktionella, begripliga och användbara produkter 
(Norman, 2004).  
 
På grund av den ökade komplexiteten i dagens teknik tenderar enkelhet inom 
gränssnittsdesign att sticka ut. Enkelhet anses indikera på en bättre och mer 
eftertänksam design (Lee m.fl., 2015). Lee m.fl. (2015) delar in begreppet enkelhet i 
fyra underkategorier: reducering, organisering, integrering och prioritering. 
Reducering hänvisas till enkelhet genom att gränssnitt reduceras ner till bara det 
väsentliga. Det kan tillämpas på alla aspekter i ett gränssnitt så som funktionaliteten, 
strukturen, navigationen och den visuella kontaktytan. Organisering hänvisas till 
enkelhet till den utsträckning av hur ett gränssnitts struktur, funktionalitet och 
navigation är logiskt arrangerat och uppordnat. En effektiv organisering förenklar ett 
gränssnitt och har en positiv inverkan på hur pass väl användare lyckas genomföra 
sina uppgifter och därmed nå sina mål. Integrering hänvisas till enkelhet genom att 
enskilda delar och komponenter i ett gränssnitt sätts ihop och verkar tillsammans som 
en sammanhängande helhet. Med prioritering menas att ett gränssnitt inte bör försöka 
att tjäna en mängd olika syften utan enbart fokusera på de mest väsentliga 
uppgifterna. Genom prioritering kan istället gränssnitt optimeras (Lee m.fl., 2015).  
 
Enkelhet och interaktivitet är två centrala faktorer för användbarhet. Ett enkelt 
gränssnitt är en viktig förutsättning för en positiv upplevelse av interaktiviteten och 
användbarheten. När interaktiviteten influeras positivt av enkelhet, bidrar det till en 
ökad användbarhet. Att tillhandahålla ett förenklat gränssnitt, som är reducerat till det 
mest väsentliga och som är välorganiserat och prioriterat utefter användares mest 
frekventa uppgifter, är därför av yttersta vikt och bör prioriteras. Att ett gränssnitt 
uppför sig som förväntat av användare så att de känner att de har kontroll över vad 
som händer bidrar till en mer optimal upplevelse av användbarheten och bör således 
också eftersträvas (Lee m.fl., 2015). 
 
Lee m.fl. (2015) menar att det finns ett samband mellan användbarhet, 
tillfredsställelse, tillit och lojalitet. Användbarhet är en faktor för att användare ska 
känna tillit och tillfredsställelse. Det i sin tur leder till en mer långvarig relation som 
blir svår för konkurrenter att bryta. Medan distributörer av produkter och tjänster 
utför en kapplöpning om vem som kan erbjuda och lägga till flest funktioner och 
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egenskaper, så visar det sig att det som användare egentligen värdesätter är enkelhet. 
Om man i utvecklandet av nya produkter och tjänster inte tar hänsyn till och strävar 
efter enkelhet så ger det en negativ inverkan på den upplevda användbarheten. Det i 
sin tur kan leda till en negativ inverkan på en användares relation med produkten eller 
tjänsten. Relationen riskerar därmed att inte bli särskilt långvarig (Lee m.fl., 2015). 

2.2.1 Designprinciper inom användbarhet 
Användning är ett kritiskt test av en produkt. I användning står produkten själv utan 
stöd från reklam eller marknadsföring. Det som är viktigt och spelar stor roll är hur 
pass väl produkten presterar och hur bekväm användaren känner sig i användandet. 
För att tillfredsställa användare är det därför av stor vikt att tillgodose designprinciper 
för att skapa användbara och användarvänliga produkter (Norman, 2004). 
 
Enligt Norman (2013) finns det två centrala begrepp som karakteriserar god design, 
synlighet (eng. discoverbility) och förståelse (eng. understanding). Synlighet syftar 
till att synliggöra vilka funktioner som är möjliga att genomföra samt vart och hur 
man genomför dem. Förståelse syftar till själva meningen med produkter, vad de ska 
användas till och hur de ska användas. Det innebär att upptäcka vad produkten gör, 
hur den fungerar och vilka handlingar som är genomförbara (Norman, 2013). För en 
djupare insikt av synlighet, bryter Norman (2013) ner det till fem grundläggande 
psykologiska koncept vilka kan ses som principer för att uppnå god design; 
affordance (inviter, vår översättning), signifiers (antydning, vår översättning), 
mapping (mappning vår översättning), feedback (återkoppling, vår översättning), 
constrains (begränsningar, vår översättning). Nedan beskrivs respektive 
designprincip. 
 

Inviter syftar till de attribut av ett objekt som gör det möjligt för 
människor att förstå hur de kan använda det. Ett förenklat sätt att förklara 
det på, är att det handlar om att ge ledtrådar för hur objekt kan användas. 
När ett objekts inviter tydligt synliggörs och lätt kan tolkas av människor så 
blir det enkelt att förstå hur man ska interagera med dem (Norman, 2013). 
 
Antydning och inviter är beroende av varandra. Medan inviter avgör vilka 
handlingar som är möjliga så syftar antydning till att kommunicera vart 
handlingarna ska ske. Antydning kan vara i form av markeringar, ljud, ljus 
eller animationer. De kan uppfattas som både positiva eller negativa 
beroende på dess tolkning och framställning (Norman, 2013). 
 
Mappning är ett viktigt koncept i design och layout då det synliggör 
relationer. Det förklarar och hjälper användare att förstå hur olika element 
hör ihop. God mappning bidrar till att användare kan förstå samband i de 
interaktioner som de genomför. Till exempel ett roterande volymreglage 
som roteras medurs höjer volymen medan rotation moturs sänker volymen 
(Norman, 2013).  
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Återkoppling kommuniceras genom resultatet av handlingar. Det 
tillhandahåller användare med information om vilka handlingar som har 
genomförts och vad som har utförts. Användare förses med information om 
artefakter fungerar enligt deras begäran, och bör därmed vara informativ. 
Det måste ske omgående då fördröjningar kan leda till förvirring, det kan i 
sin tur leda till att användare avbryter sina handlingar. Att erhålla 
återkoppling till användare är en balansgång, för mycket kan vara 
irriterande medan undermålig återkoppling ibland kan vara värre än ingen 
alls (Norman, 2013). 
 
Begränsningar innebär att man ska begränsa produkten för användaren. 
Det syftar till att bestämma och begränsa olika interaktioner vid särskilda 
skeden. Begränsningar ska ses som effektiva och användbara hjälpmedel 
för användaren att uppnå sina mål och undgå att göra misstag. Att undgå 
misstag som kan leda till oönskade situationer resulterar i nöjda och 
tillfredsställda användare (Norman, 2013).  

 
Det finns även en sjätte princip, conceptual models (konceptuella modeller, vår 
översättning), som anses vara den viktigaste principen enligt Norman (2013). De 
konceptuella modellerna syftar till att förse verklig förståelse för produkter. De 
hjälper oss att förstå saker som kan uppfattas abstrakta. De är ofta mycket förenklade 
och behöver inte alltid vara kompletta eller helt exakta så länge man kan se dem som 
användningsbara. Norman (2013) tar upp exemplet med att filer, mappar och ikoner 
som visas på datorskärmar hjälper människor att skapa konceptuella modeller över 
dokument och mappar inuti datorn och hur hantering av dessa kan ske. Detta kan ses 
utifrån ett metaforiskt perspektiv, där filerna och mapparna på skärmen är tänkta 
efterlikna den fysiska världen (Norman, 2013). 
 
Den konceptuella modellen är själva modellen som ges till användare genom design 
och gränssnitt av själva produkten. För att människor ska kunna använda produkter 
framgångsrikt så måste designers mentala modell av produkten överensstämma med 
användarnas mentala modell. Denna kommunikation sker via produkten och tar plats i 
vad som kallas system image (avbildning av systemet, vår översättning). Det är den 
information som förmedlas till användare genom produkten i sig. Den konceptuella 
modellen behöver inte nödvändigtvis innefatta och förklara enskilda funktioner eller 
mekanismer. Den ska däremot hjälpa till att sammankoppla dem till en helhetsbild 
som hjälper användaren att förstå produkten och anledning till dess design, de ska 
uppleva att de kan behärska den (Norman, 2013). 
 
Enligt Sharp m.fl. (2015) går det att bryta ner användbarhet till sex stycken mål; 
effective to use (effektiv att använda, vår översättning), efficient to use (produktiv att 
använda, vår översättning), safe to use (säker att använda, vår översättning), having 
good utility (ändamålsenlig, vår översättning), easy to learn (lätt att lära, vår 
översättning) och easy to remember (enkel att komma ihåg, vår översättning). En 
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artefakt ska vara effektiv vilket syftar till hur pass väl den hjälper användaren att 
uppnå sina mål. Den ska vara produktiv för att hjälpa användaren att nå sina mål på 
kortast möjliga tid och genom minsta ansträngning. Den ska vara säker att använda 
och skydda användare från oönskade situationer. Det innebär att reducera risken för 
användare att göra misstag som leder till oönskade resultat. Artefakten ska vara 
ändamålsenlig och erbjuda väsentlig funktionalitet så att användare kan göra vad de 
vill eller behöver. Den ska vara lätt att lära sig använda. Användare vill inte spendera 
onödig tid på att behöva lära sig saker för att använda ett system, det vill i den mån 
det går kunna sätta igång direkt och använda det. Det ska även vara enkelt att komma 
ihåg hur den ska användas, när man väl lärt sig det. Detta är viktigt för produkter och 
tjänster som inte används särskilt frekvent. Om användare inte använt systemet under 
en längre period ska de enkelt komma ihåg hur systemet används eller bli påminda 
om det genom användning (Sharp m.fl., 2015).  

2.3  Tillit och Trovärdighet 
Tillit kan definieras på olika sätt och begreppet nyttjas i en rad discipliner för en rad 
olika saker. Det är ett centralt begrepp inom många vetenskapsgrenar. Kortfattat kan 
man säga att tillit uppkommer mellan två parter; exempelvis när en person känner 
tillit till en annan person, ett system, en organisation eller ett sammanhang. Vi kan 
känna tillit eller bristande tillit gentemot motparten beroende på hur denne förhåller 
sig, agerar eller verkar i mötet. När det kommer till fysiska och digitala system kan 
tillit syfta till hur vi som individer förhåller oss till interaktionen. Att företag som 
tillhandahåller digitala tjänster skyltar med sina lokaler, byggnader eller andra 
konstellationer är något som kan förekomma ofta. Syftet med detta är att företagen 
vill förstärka sin tillit gentemot sina kunder. Vi tenderar att se dessa fysiska objekt 
som något tillitsskapande för företagen (Larsson & Runesson, 2014). 
 
Tillit kan associeras med vilken personlighetstyp man är eller vilken roll i 
sammanhanget man har. Det kan även styras genom tidigare erfarenheter om att 
känna tillit eller brist på tillit. På så sätt kan tillit tolkas som en inlärningskurva, där 
individer som har större erfarenhet med upplevd tillit har förmågan att enklare känna 
tillit i det aktuella sammanhanget. Dock tenderar vi mer att uppmärksamma den 
bristande tilliten istället för att se till de faktorer som faktiskt ger tillit. (Larsson & 
Runesson, 2014). 

2.3.1  Tillit och trovärdighet i det digitala 
Tillit kan ses utifrån ett digitalt perspektiv där man ofta syftar till hur webbplatser är 
uppbyggda, hur mjukvarusystem förhåller sig till kvalitet eller hur certifierade det är. 
Det läggs mycket resurser på att skapa säkerhet för digitaliserade banktjänster. 
Bankerna kompletterar dessa säkerhetsanpassade tjänster med image-formade 
metoder och tillvägagångssätt för att förstärka bilden av att tjänsterna är trygga och 
pålitliga att använda. Om bankerna skulle synliggöra sina val av tekniska 
säkerhetslösningar för att stärka bilden av tillit, så har användarna likväl svårt att 
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bedöma nivån av säkerheten. Även de användarna som är kunniga säkerhetsmässigt 
har svårt att avgöra en sådan bedömning. Detta kan ses som att bankerna inte vinner 
på att synliggöra deras val av teknik för att förbättra användarnas känsla av tillit, utan 
det verkar handla mer om användbarheten i systemen. Eftersom system som är 
komplexa och krångliga blir svåra att använda oavsett hur säkerhetsanpassande de är 
(Larsson & Runesson, 2014). 

Internet erbjuder en oändlig källa till information som vi dagligen tar till oss. 
Webbplatser, bloggar och sociala medier bidrar med en stor mängd information. Vi 
tenderar att värdera informationen som vi anammar med tidigare erfarenheter och 
tillit med informationskällan. Det handlar även om hur informationen presenteras 
samt hur lättillgänglig och lättåtkomlig den är (Ardichvilli m.fl., 2003) 

Tillit inom onlinebaserade plattformar är en föreställning som har studerats inom ett 
flertal discipliner. Varje disciplin har sin egen tolkning och förhållningssätt för hur 
begreppet karakteriseras. Enligt Wang och Emurian (2005) finns det två 
beståndsdelar som de flesta definitioner har gemensamt. Det första är att det måste 
finnas två parter för att uppfylla en tillitsfull relation. Detta kan beskrivas som när en 
användare besöker en webbplats, då ska tillit bemötas från båda håll. Användaren ska 
ha förtroende för webbplatsen samtidigt som webbplatsen ska agera tillförlitligt för 
användaren. Det andra handlar om att det finns en relation mellan tillit och sårbarhet. 
Användare är oftast mer sårbara i riskfyllda miljöer eller när osäkra handlingar utförs, 
vilket leder till att de söker och eftersträvar tillit för situationen (Wang & Emurian, 
2005). Inom e-handelswebbplatser har effekten av tillit och brist på tillit en koppling 
till konsumenternas avsikt att köpa. En högre grad av tillit på webbplatsen visar sig ha 
en positiv inverkan på ökad konsumtion. Dock handlar det inte bara om att förbättra 
upplevelsen för tillit, utan det är minst lika viktigt att förhindra eller korrigera den 
bristande tilliten (Ou & Sia, 2010).  

2.3.2  Design för tillit och trovärdighet 
Enligt Seckler m.fl. (2014) är termen tillit ett multidimensionellt begrepp som 
innefattar tre aspekter, kvalitet (eng. benevolence), ärlighet (eng. honesty) och 
kompetens (eng. compentence). Inom onlinebaserade plattformar och webbplatser kan 
dessa aspekter tillgodoses för att utvärdera och analysera användarens tillit i 
förhållande till webbplatsen. Kvalitet kan beskrivas som användarens behov, 
önskemål och intressen vid mötet av en webbplats. Det handlar om att en webbplats 
bör uppfylla dessa kriterier samtidigt som användbara råd och rekommendationer bör 
ges. Ärlighet innebär att det inte ska finnas någon felaktig eller falsk information på 
webbplatsen. Innehållet ska vara uppriktigt och ärligt samt upprätthålla de löften som 
utlovas. Detta hör ihop med kompetens som syftar till att systemet tillhandahåller de 
resurser och har den kapacitet som krävs för att utföra de handlingar som ges löfte 
om. I en studie konstaterades att en hög grad av ärlighet och god kompetens inom en 
webbplats stärker upplevelsen för tilliten, medan brist på tillit associeras med 
bristande ärlighet och dålig kvalitet (Seckler m.fl., 2014).  
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Fogg m.fl. (2003) hävdar att förståelsen för trovärdighet på webbplatser är långt ifrån 
komplett. Tidigare studier har mestadels fokuserat på hur människor tolkar (eng. 
interpretation) särskilda element och dess påverkan på webbplatser trovärdighet. 
Fogg m.fl. (2003) bidrag till att förbättra förståelsen om trovärdighet på webbplatser 
genomfördes i en kvantitativ studie. I kontrast till tidigare studier så fokuserar deras 
studie enbart på bemärkthet (eng. prominence), som innebär vad människor lägger 
märke till när de blir tillfrågade att utvärdera trovärdigheten på olika webbplatser. 
Kombinationen av att människor lägger märke till vissa element och att dessa tolkas 
gynnsamt kan öka en webbplats trovärdighet avsevärt (Fogg m.fl., 2003) 
 
För att få en bättre förståelse för huruvida bemärkthet och tolkning bidrar till 
trovärdighet så måste man ha en grundläggande förståelse för “Prominence-
Interpretation Theory (P-I)”. Enligt teorin är det två saker som sker när människor 
bedömer trovärdighet. (1) En person lägger märke till något och (2) personen gör en 
tolkning/bedömning av det. Om det ena sker utan det andra sker ingen ordentlig 
bedömning av trovärdighet. Processen att lägga märke till något och sedan tolka det 
sker flera gånger när en person bedömer en webbplats. Nya aspekter bemärks och 
tolkas hela tiden fram tills att vederbörande känner sig tillfreds och gör en samlad 
bedömning av trovärdigheten (Fogg m.fl., 2003).  
 
Resultatet av Fogg m.fl. (2003) studie konstaterar att det visuella utseendet var det 
som uppmärksammades mest. Nästan 50% av kommentarerna som analyserades 
handlade om det visuella utseendet, både i mer generella och specifika drag. 
Kommentarer gällande hur information och innehåll presenterades och var 
strukturerad kom på andra plats och bestod av 28,5%. Här kommenterade 
informanterna bland annat hur pass bra eller dålig informationen och innehållet var, 
liksom hur svårt det var att navigera på webbplatser för att hitta saker av intresse. 
Fogg m.fl. (2003) bekräftar att vissa element är betydligt mer framträdande än andra, 
och det med stora marginaler. Utseende på design, informationsstruktur och innehåll 
är de tre kategorier som är var mest utmärkande. Utifrån resultaten har Fogg m.fl. 
(2003) tagit fram sex stycken kriterier som designers bör förhålla sig till och beakta 
för att skapa trovärdiga webbplatser. Dessa kriterier handlar om att: 
 

− den visuella designen har betydelse 
− man bör påverka aktörer med stöd från tidigare forskning 
− ta noggranna beslut om vad som är eller ska vara mest framträdande 
− fråga användarna om trovärdighet 
− granska studier om trovärdighet 

 
I förhållande till denna studie anses enbart två av dessa kriterier vara aktuella och 
relevanta. Nedan presenteras dessa två kriterier mer utförligt: 
 

Den visuella designen har betydelse. Oavsett hur bra innehållet är på en 
webbplats så kommer ändå de visuella aspekterna ha en betydande roll för hur 
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användare bedömer dess trovärdighet. Om man vill skapa webbplats med ett 
trovärdigt intryck bör man fokusera på utformningen av utseendet.  
 
Acceptera att vissa element är utanför en designers kontroll. Resultaten från 
studien visar att vissa element uppmärksammas mer än andra och detta kan vara 
något som ligger utanför en designers kontroll. T.ex. kan det vara någon annan 
som har kontrollen över att presenterad information ska vara korrekt och 
användbar. Även företagsnamn och rykte är något som ligger utanför en 
designers kontroll.  

 
Enligt Wang och Emurian (2005) finns det fyra aspekter som framkallar tillit på en 
webbplats. Den första är Visuell design, som syftar till alla grafiska element vilket 
också avgör användarens första intryck med webbplatsen. Det inkluderar även 
typografi, färg och hur väl bildernas kvalitet speglar innehållet. Den andra är struktur, 
som avser webbplatsens användbarhet, tillgänglighet och hur väl strukturen är 
uppbyggd. Innehållet är också en viktig beståndsdel för tilliten. Detta syftar till hur 
och var informationen är placerad, både gällande text och grafiska element. Det 
handlar också om att ha ett relevant domännamn, länkar till säkerhets- och 
sekretesspolicys. Den sista är sociala vägledningar, som kan relateras till sociala 
aspekter inom webbplatsen, så som kontaktuppgifter för att nå kundtjänst, namn på 
medarbetare eller fotografier från företaget.  
 
Aspekterna som Wang och Emurian (2005) presenterar har även Seckler m.fl. (2014) 
utgått ifrån i en studie för att mäta användarens upplevelse för tillit. Syftet med 
studien var att avgöra hur aspekternas egenskaper förhåller sig till tillit respektive 
brist på tillit för användaren. I studien valde de även att se till aspekter som 
användarbetyg, recensioner och rekommendationer samt vad detta har för betydelse 
för tillit. Resultatet av studien visade att de två mest frekventa aspekterna som 
påverkade den bristande tilliten var den visuella designen, så som layout och grafiska 
element, och webbplatsens strukturella design. Om man istället ser till vilka 
beståndsdelar som genererade tillit var sociala vägledningar som recensioner eller 
rekommendationer mest utmärkande. Innehållet på webbplatserna hade en stor effekt 
på både tillit och bristande tillit, vilket också var den främsta aspekten för 
användarens uppfattning. För innehållet kunde bristande tillit associeras med 
integritetsfrågor medan symboler kopplat till säkerhet förstärkte tilliten (Seckler m. 
fl., 2014). Studierna från Seckler m.fl. (2014), och Fogg m.fl. (2003), ger tydliga 
indikationer att det visuella utseendet, strukturen och innehållet är aspekter som 
påverkar bedömningen för tilliten och trovärdigheten.  
 
 
Flavian m.fl. (2006) bekräftar att användarnas tillit och lojalitet har en direkt positiv 
påverkan när ett system uppfattas som användbart. Detta i sin tur leder till en positiv 
ökning på tillfredsställelsen efter besöket. Att ge användaren ett lämpligt system som 
underlättar åtkomst av nödvändig kunskap genererar mer individuell tillfredsställelse. 
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Fokus bör följaktligen ligga på att design och struktur är enkelt och lätt för 
användaren att förstå (Flavian m.fl., 2006). 

2.4  Teoretisk sammanfattning 
TAM är en modell som hjälper oss att förstå varför teknologi accepteras och varför 
människor använder specifik teknologi. Den handlar således om människors syn, 
upplevelse och förväntningar på teknologi. För en användare är det två faktorer som 
influerar beslutsamheten om när och hur ny teknik ska användas, upplevd 
användbarhet och upplevd användarvänlighet. Näst i kedjan följer attityd till 
användning för att sedan avslutas med faktisk användning (se “Techonolgy 
Acceptance Model”, avsnitt 2.1). I denna studie anses tillit och trovärdighet vara en 
central del i förhållande till det användargränssnitt som ska utvecklas. Där av kommer 
området inom tillit och trovärdighet i denna studie representera “Attityd till 
användning” i TAM. Studien kommer även lägga fokus på att undersöka sambandet 
mellan upplevd användbarhet och upplevd tillit, detta då tidigare forskning indikerar 
på att användbarhet är en förutsättning för att uppnå känslan av tillit (Lee m.fl., 2015; 
Flavian m.fl., 2006).  
 
Användbarhet kan således ses som ett centralt begrepp för att skapa och bibehålla 
tillit och trovärdighet för användaren. Genom användbara produkter och tjänster kan 
användare uppnå sina mål och tillfredsställa sina behov (Norman, 2004). 
Användarvänlighet tillsammans med nytta utgör två viktiga roller för att avgöra om 
något är användbart (Nielsen, 2012). Ett system som innefattar en hög grad av 
användbarhet ska vara effektivt, säker och enkelt att använda samtidigt som det ska 
vara ändamålsenligt och gynna produktiviteten för användaren (Sharp m.fl., 2015). 
Med stöd av erkända designprinciper och kriterier kan man utveckla produkter och 
system som anses vara användbara (Norman, 2004). 
 
Tillit kan definieras på olika sätt och användas inom en rad olika discipliner. Inom 
digitala system syftar tillit på hur vi som individer förhåller oss till interaktionen. Det 
kan handla om hur webbplatser är uppbyggda eller hur mjukvarusystem och 
information förhåller sig till kvalitet (Runesson och Larsson, 2014). Inom e-handel 
visar forskning att en högre grad av förtroende för webbplatsen bidrar till en positiv 
inverkan konsumtionen (Ou & Sia, 2010). Aspekter och element inom en webbplats 
förmedlar olika nivåer av tillit. Baserat på dessa nivåskillnader utgör och bedömer 
användaren hur trovärdig och tillitsfull webbplatsen är (Seckler m.fl., 2014). Genom 
att skapa förståelse för vad användare lägger märke till och hur de tolkar särskilda 
element skapas också insikter för hur upplevelsen för trovärdighet kan förbättras 
(Fogg m.fl., 2003). De delar på en webbplats som har störst påverkan på upplevelsen 
för trovärdighet och tilliten är strukturen, innehållet och det visuella utseende, 
(Seckler m.fl, 2014; Fogg m.fl 2003). Webbplatser som innehåller uppriktigt 
information, samt tillhandahåller de resurser som krävs för att utföra de handlingar 
som ges löften om, stärker förtroendet. Medan misstroende associeras med 
undermålig kvalitet och missvisande innehåll. (Seckler m.fl, 2014). 
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3 Metod 
I denna del presenteras de metoder och tekniker som har tillämpats i studien. Figur 
3.1 ger en visuell överblick på studiens tillvägagångssätt. Varje kapitel inleds med 
teoretisk bakgrund som ligger till grund för valet av metod. Som första steg i detta 
kapitel presenteras en konkurrensanalys av befintliga mobila betaltjänster. 
Konkurrentanalysen tillsammans med studiens teoretiska ramverk och tidigare 
forskning har legat till grund för utvecklingen av det användargränssnitt som har 
skapats. Utförandet av användargränssnittet skedde initialt av brainstorm och 
skissning som sedan övergick till wireframes, mockuper och en interaktiv prototyp. 
Sedan följer en empirisk datainsamling i form av användartest, SUS-utvärdering och 
intervjuer. 
 

 
 
 

Figur 3.1: Denna figur visar metoddelens centrala beståndsdelar och hur de relaterar till varandra. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
För att besvara studiens forskningsfråga har både kvalitativa och kvantitativa metoder 
tillämpats. Nyberg & Tidström (2012) menar att en kombination mellan kvalitativa 
och kvantitativa metoder kan man fördel användas då en fallstudie utförs. Detta dels 
på grund utav att resultaten från de olika metoderna går att använda för att stödja 
varandra. Utifrån teorier och tidigare forskning skapades ett användargränssnitt som 
genom empiri testades och validerades. Den empiriska datainsamlingen har med hjälp 
av kvalitativa metoder i form av användartest och semi-strukturerade intervjuer 
undersökt respondenternas åsikter och tankar gällande design, tillit och trovärdighet i 
förhållande till mobila betaltjänster. Som komplement har även kvantitativa metoder 
nyttjats. Dessa i form av en konkurrentanalys för att erhålla insikter om vad som finns 
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på marknaden idag och som inspiration i skapandet av användargränssnittet. Den 
andra kvantitativa metoden som användes var en SUS-utvärdering. Detta för att på ett 
mer konkret sätt mäta användbarheten i användargränssnittet. Dessa metoder har 
sedan gjort det möjligt att jämföra, verifiera och dra slutsatser kring den insamlade 
datan. 

3.2  Konkurrentanalys 
De grundläggande beståndsdelarna i denna metod är hämtad och influerad från 
metoden SWOT-analys. En SWOT-analys kan användas för att analysera styrkor och 
svagheter inom en verksamhets strategi. Det handlar även om hur verksamhetens 
potentiella möjligheter eller hot förhåller sig till andra verksamheter eller omgivning 
(Roos m.fl., 2004). För att detta tillvägagångssätt ska vara relevant och lämplig för 
studiens målsättning och inriktning har vissa delar i SWOT-analysmetoden 
reviderats. Enligt Arvola (2014) kan en analys av konkurrerande tjänster vara 
nödvändigt i ett tidigt stadie om man utvecklar en ny version av något. Detta för att 
skapa insikter om vad tjänsten ska innehålla, hur den ska vara utformad och vilket 
syfte den har. Det kan också användas för inspirations skull.  
 
ISS (2015) listar 10 stycken populära betaltjänster varav fyra riktar sig främst mot 
mobila betalappar, där huvudsyftet är att överföra pengar mellan användare eller 
betala vid köp i affärer/restauranger. Utifrån dessa valdes tjänsterna Swish, Paypal 
och SEQR. Vi valde även att komplettera detta med två välkända banktjänster, 
Swedbank och Nordea. Detta för att få ett bredare perspektiv för tjänster inom samma 
kategori. 
 
Tjänsterna utforskades var för sig för att ur vår synpunkt utvärdera och identifiera 
styrkor och svagheter för upplevd tillit och trovärdighet. Vi utvärderade och bedömde 
element och funktioner som vi ansåg både kunde ha positiv samt negativ effekt på 
den upplevda tilliten och trovärdigheten. Ytterligare mål var att identifiera faktorer 
som utgör tjänsternas användbarhet. I detta skede tog vi även hänsyn till Normans 
(2013) designprinciper och Sharps m.fl. (2015) riktlinjer för användbarhet (se avsnitt 
2.2.1) Dessa designprinciper och riktlinjer fungerade som utgångspunkt i de 
frågeställningar som användes för utvärderingen. De styrkor och svagheter som 
identifierades strukturerades i en tabell med rubrikerna ”Styrkor” och ”Svagheter” (se 
bilaga 1). 
 
När alla styrkor och svagheter identifierats fördes diskussioner om vad det var som 
band dem samman, och vad det fanns för bakomliggande betydelser. Datan 
grupperades med syfte att identifiera variabler som liknade eller relaterade till 
varandra. Vilket kan likna processen för ett affinitetsdiagram, som är en metod som 
används för att bringa ordning i ostrukturerad data (Arvola, 2014). Under 
grupperingen färgkodades datan för att separera tjänsterna. När grupperingen av datan 
kändes korrekt så namngavs grupperna efter passande kategorier. Därefter 
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sammanfattades resultatet i löpande text, detta baserades på de mönster och relationer 
som kunde utläsas.  

3.3  Initial kartläggning 

3.3.1  Brainstorm 
Målet med en brainstorm är att under en kort tid tillsammans med en grupp 
människor generera och producera ett flertal idéer. Alla ska få en möjlighet att göra 
sin röst hörd och det är det viktigt att inte kritisera idéer och förslag. Allt ska 
uppmuntras, även extrema och utstickande förslag. Detta för att deltagare ska våga 
dela med sig om vad och hur de tänker så att inte designgruppen går miste om idéer 
som i slutändan kan bli riktigt bra. De idéer och förslag som producerats i 
brainstormen kan kombineras och vidareutvecklas tillsammans i gruppen (Arvola, 
2014). 
 
Brainstormen började med att vi i gruppen genererade idéer och förslag på tänkbara 
funktioner och lösningar. Syftet var att uppnå många idéer för att sedan värdera dem 
efteråt. I detta skede tog vi inspiration av resultatet från konkurrentanalysen samtidigt 
som vi hade det teoretiska ramverket i åtanke. Vi tog bland annat hänsyn till aspekter 
som att flödesstrukturen ska vara enkel och lättnavigerad, innehållet ska vara relevant 
och det ska uppfylla användarens mål. När alla tänkta funktioner och lösningar var 
listade på ett papper så prioriterades och värderas dessa utifrån hur relevanta och 
avgörande de var för detta användargränssnitt. Detta resulterade i ett flertal funktioner 
som sedan låg till grund för en interaktionsstruktur.  

3.3.2  Interaktionsstruktur 
Vid skapandet av webbplatser eller applikationer är det en fördel att ta fram och 
visualisera en interaktionsstruktur. Med detta menas en form av karta som synliggör 
alla komponenter och strukturerar upp dem i en hierarkisk ordning. Detta för att alla 
inblandade i utvecklandet ska få en tydlig överblick över webbplatsen eller 
applikationen. Målet är således att skapa en struktur för att kunna överblicka hur 
användare kan komma att interagera med gränssnittet. Det ger också en uppfattning 
om vilken funktionalitet som bör finnas med (Arvola, 2014).  
 
Baserat på de idéer och funktioner som genererades i brainstormen skapades en 
interaktionsstruktur för tjänsten (se figur 4.1). Interaktionsstrukturen skissades upp i 
en hierarkisk ordning med noder som baserades på kategoriseringen av innehållet. 
Noderna representerar sidor eller vyer för användargränssnittet och strecken mellan 
noderna visar hur de är sammanlänkade. När vi i gruppen var överens med skissen för 
interaktionsstrukturen gjordes en mer utförlig digitaliserad version i Adobe 
Illustrator.  
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3.4  Design av gränssnitt 

3.4.1   Skisser 
När funktioner, innehåll och struktur blivit allt med kartlagd och tydlig för 
designgruppen blir den naturliga övergången att börja skissa på förslag för layouten 
av gränssnittet. Vanligtvis i en designprocess brukar det finnas problem och 
funktioner som inte är helt genomtänkta. Genom skissning kan problem och 
funktioner som inte uppfattas i tidigare skeden uppmärksammas, därmed kan osäkra 
delar i ett gränssnitt bearbetas och tydliggöras. Skissning är ett effektivt 
tillvägagångssätt för att producera gränssnittsflöden. De kan sedan med fördel 
användas som ritningar i skapandet av eventuella prototyper. Det tydliggör även hur 
funktioner ska användas och vad som sker genom handling. Att kombinera 
gränssnittsskisser med interaktionsstruktur blir ett effektivt sätt att kommunicera både 
inom designteamet men även med intressenter och användare (Arvola, 2014). 
 
Skissningen för användargränssnittet baserades på interaktionsstrukturen som 
skapades i det tidigare steget. Med hjälp av papper och penna skissades tänkbara 
lösningar för varje enskild sida/vy i användargränssnittet. För att inte bli påverkad 
eller insnöad av den andres idéer genomfördes detta, till en början, enskilt i gruppen. 
Dessa sammanställdes och presenterades sedan inom gruppen och utvärderades där 
efter. Vissa idéer kunde kombineras med varandra medan andra kompletterades med 
nya förbättrade förslag och lösningar. Redan i det här skedet jämfördes strukturen och 
alla designbeslut med det teoretiska ramverket, där främst Normans (2004) 
designprinciper och Sharps m.fl. (2015) riktlinjer för användbarhet beaktades (se 
avsnitt 2.2.1) En av målsättningarna med skissningen var att vi i gruppen skulle ha en 
gemensam bild av konceptet och att det inte skulle uppstå förvirring vid senare steg i 
designarbetet.  

3.4.2  Wireframes 
Med hjälp av wireframes kan man effektivt visualisera strukturen för ett gränssnitt. 
Wireframes fokuserar och framhäver de olika element som gränssnittet ska innehålla. 
Syftet med att skapa wireframes är att demonstrera gränssnittet basala delar. Detta 
görs dock utan visuella och grafiska inslag (Saffer, 2010) 
 
I detta fall fungerade wireframes som en påbyggnad av de befintliga skisserna. 
Genom att bygga på och utveckla skisserna kan element, struktur få mer exakta linjer 
och former. Detta ger en bättre förståelse för relationen för elementen så som storlek, 
avstånd och placering. Wireframes skapades i programvaran Adobe Photoshop. I 
detta skede fokuserades det inte på visuella eller grafiska inslag, utan allt skapades 
med enkla boxar och textrutor i gråskala.  
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3.3.3  Mockuper 
Vid gränssnittsdesign är det bra att visualisera gränssnittet i ett flertal olika stadier. 
Detta för att kunna följa den evolutionära utvecklingen och visa hur gränssnittet ska 
se ut men även för att upptäcka delar och komponenter som eventuellt behöver 
omarbetas. Diskussioner och funderingar blir enklare att kommunicera genom att 
skapa och visualisera olika typer av Low-fidelity och High-fidelity illustrationer, 
vilket kan benämnas som mockuper. Utgångspunkt för mockuperna bör vara de 
skisser och wireframes som genererats i tidigare skeden av designprocessen. Detta 
stadie fokuserar mer på utseende och känsla. Vid behov kan eventuellt interaktion och 
struktur omarbetas och ibland kan det även vara nödvändigt att lägga till eller ta bort 
funktionalitet. Syftet i detta stadie är att mockuperna ska spegla gränssnittet så väl att 
det enbart är interaktiviteten som saknas (Arvola, 2014).  
 
Med hjälp av både skisser och wireframes som vi skapat i tidigare skeden så började 
framtagandet av mockuper. Dessa skapades med hjälp av programvaran Sketch. I 
programmet bearbetades och förbättrades detaljrikedomen för gränssnittet. Allt från 
text, symboler, färg och element förtydligades för att ge ett mycket realistiskt intryck. 
En stor del av de designbeslut som gjordes baserades på de designprinciper och 
riktlinjer för användbarhet (se avsnitt 2.2.1). Vi tog även hänsyn till den tidigare 
forskning som berör ämnet om vilka faktorer och aspekter som framkallar tillit och 
trovärdighet för webbplatser. Där av låg fokus på att designa ett visuellt tilltalande 
utseende tillsammans med ett reducerat och prioriterat innehåll. 

3.3.4  Interaktiv prototyp 
Genom en datorprototyp sätts designen på gränssnittets utseende och känsla på prov. I 
en datorprototyp har interaktivitet implementeras vilket möjliggör att test av 
gränssnittets funktioner och flöde på ett mer realistiskt sätt. Datorprototyper ger 
möjligheten att testa hur pass effektiv designen är med hjälp av mätbara mål, till 
exempel genom att mäta den tid det tar för respondenter att utföra förbestämda 
uppgifter. En prototyp bör vara visuellt genomarbetat och detaljerad för att ge ett så 
realistiskt intryck som möjligt. Värt att tänka på är om prototypen ska vara 
evolutionär eller inte. Om prototypen ska kasseras bör inte onödigt arbete läggas ner 
på den. En evolutionär prototyp som ska finnas med under projektets faser är dock 
värd att lägga ner tid på då den vidareutvecklas och förhoppningsvis är en del av det 
slutgiltiga resultatet (Arvola 2014). 
 
Den interaktiva prototypen skapades med de färdiga mockuperna tillsammans 
prototypverktyget Invision. För att skapa en förståelse och uppfattning för 
gränssnittets flöde och funktioner implementerades interaktivitet på knappar och 
element. Dock begränsades implementeringen av interaktiviteten till de funktioner 
som ansågs vara mest vitala för användargränssnittet. Med hjälp av Invision kunde 
användargränssnittet testas direkt i mobilen vilket skapade en bättre 
verklighetskänsla.  
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3.4  Empirisk datainsamling 

3.4.1  Användartest 
Inom MDI (människa-datorinteraktion) har utvärdering en avgörande roll i utveckling 
av olika produkter, tjänster och system, främst med fokus på de gränssnitt som 
genereras. Användartest möjliggör att testa det tänkta gränssnittets användbarhet. Det 
leder till viktiga och värdefulla insikter om hur och varför användare interagerar med 
gränssnittet på det sätt de gör (Löwgren & Stolterman, 2005). Det som ska och bör 
observeras under testerna är vad användare gör och säger, vilka vägar användaren tar 
genom prototypen, framgång på uppgifter, situationer där användare hamnar i 
svårigheter och beteenden som visar att användaren inte förstår gränssnittet. Det är 
viktigt att observationen dokumenteras för att i efterhand kunna dra slutsatser om 
användartestet (Arvola, 2014).  
 
Totalt genomfördes fem användartest tillsammans med fem respondenter. Testet 
utfördes med den interaktiva prototypen i en iPhone 6. En av oss i gruppen agerade 
testledare och den andra förde anteckningar under sessionen. Efter att respondenterna 
hade blivit informerade om anonymitet, godkändes och accepterades ljudinspelning 
under testet. Genom detta kunde dokumentationen säkerställas och spelas in med 
ljudupptagning från mobilen. Till en början informerades respondenterna om vad för 
typ av prototyp de skulle få testa och syftet med tjänsten. Därefter informerades de 
om upplägget på användartestet. Sedan fick respondenterna utföra de tillhörande 
uppgiftsbeskrivningarna (se bilaga 2). Under utförandet uppmanades respondenterna 
att “tänka högt”. Målet med detta var att kunna urskilja eventuella problemområden 
och samtidigt kartlägga varför de gick tillväga som de gjorde och hur det tänkte kring 
sitt agerande. När uppgiftsbeskrivningarna var genomförda så ställdes fem tillhörande 
frågor till respondenterna. Frågorna var riktade mot användbarhet och 
respondenternas användarupplevelse gentemot tjänsten (se bilaga 2).  
 
Uppgiftsbeskrivningarna tillsammans med de tillhörande frågorna sammanställdes i 
ett dokument, där varje enskild uppgift och fråga analyserades och jämfördes för att 
identifiera eventuella problemområden. De variabler kring åsikter och tankar som 
uttryckts av fler respondenter klassades med högre relevans. Liknande variabler slogs 
samman och grupperades vilket sedan analyserades med relevans utifrån studiens 
teorimodell. För att skapa en tydlig överblick på eventuella problemområden men 
också för att utmärka positiva aspekter från testet sammanställdes detta i en tabell (se 
tabell 4.1). De sammanställda variablerna kategoriserades under “design”, “enkelhet” 
och “ändamålsenligt”. Detta ansågs vara passande kategorier för den data som 
genererats, samtidigt som kategorierna går att härleda till studiens teoretiska ramverk 
och TAM. Kategorierna representerar delar som utgör och är förutsättningar för både 
upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet i TAM. Enkelhet och 
interaktivitet kan beskrivas som två centrala delar inom användbarhet (Lee, m.fl., 
2015). Sett från vår tolkning av TAM kan “Enkelhet” ses som upplevd 
användarvänlighet.  “Ändamålsenligt” kan beskrivas som användarnytta, vilket 
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tillsammans med användarvänlighet är en förutsättning för användbarhet (Norman, 
2004). På det sättet kan “ändamålsenligt” representera en del av upplevd 
användbarhet. “Design” representerar de designattribut som ligger till grund för 
upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet (se avsnitt 2.1).  

3.4.2  System Usability Scale 
Efter användartestet tilldelades respondenterna en SUS-utvärdering (System Usability 
Scale) i pappersform. SUS-utvärdering är ett verktyg för att mäta användbarheten i ett 
system. Det är en metod som består av ett frågeformulär med tio stycken tillhörande 
frågeställningar (se bilaga 3). Frågorna besvaras med fem svarsalternativ i en skala 
från “instämmer fullständigt” till “instämmer inte alls” (Usability, u.å). 
 
Detta gjordes med syfte att mäta användbarheten i användargränssnittet och som 
komplement för att få fram kvantitativa resultat på användbarheten. SUS-
utvärderingen beräknades för att få fram resultatet från respektive respondent och 
utvärdering. Resultaten från de fem SUS-mätningarna slogs samman och ett 
medelvärde räknades ut i ett enskilt dokument. Medelvärdet placerades sedan in på 
den betygsskala som tillhör SUS-utvärderingen. Med hjälp av betygsskalan kunde 
sedan det slutgiltiga resultatet och dess betydelse fastställas.  

3.4.3  Intervjuer 
Intervjuer är utfrågningar som oftast utförs i direktkontakt med respondenten. 
Intervjuer genererar primärdata vilket betyder att det är data som samlas in för att 
sedan användas i den aktuella studien. Det finns olika typer av upplägg för intervjuer 
där även antalet respondenter kan varieras. Intervjuer där frågor som är förbestämda 
utefter en viss ordning kallas för strukturerad intervju. Intervjuer där frågor som rör 
ett ämnesområde och som tas upp efter hand när lämpligt tillfälle ges kallas för 
semistrukturerad intervju. Intervjuer kan spelas in, antecknas eller memoreras. Dock 
ska man vara medveten om att detta kan påverka respondenternas svar beroende på 
hur bekväma de är med valet att dokumentera intervjun. Mer eller mindre ledande 
frågor kan ställas bara undersökaren är väldigt medveten om hur pass ledande de är. 
Bästa alternativet är att försöka undvika ledande frågor och försöka hålla sig till 
öppna frågor som inte påverkar respondenten (Björklund & Paulsson, 2012). 
 
I det sista momentet av den empiriska datainsamlingen genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med samma respondenter som utförde 
användartesteterna. Totalt ställdes 10 kvalitativa frågor om tillit och trovärdighet för 
mobila gränssnitt i allmänt men också i förhållande till prototypen som användes i 
användartestet (se bilaga 4). Syftet och förhoppningen med intervjuerna var erhålla 
insikter om hur respondenterna resonerar kring tillit och trovärdighet. Det var av 
intresse att undersöka vad de tittar på och vad som är avgörande i bedömning. 
Intervjuerna genomfördes under samma premisser som för användartestet. Det vill 
säga genom ljudupptagning och dokumentation. 
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Datan från intervjuerna analyserades likt användartesterna, där varje enskilt svar 
sammanställdes i ett dokument. Utifrån detta analyserades samtliga svar där liknande 
variabler slogs samman och strukturerades. Genom detta kunde mönster urskiljas och 
passande kategorier skapas, därefter gjordes en tabell där respektive kategori 
återfinns. Kategorierna i tabellen företräder resultatet av de aspekter som var mest 
framträdande i respondenternas bedömning av tillit och trovärdighet i mobila 
gränssnitt (se tabell 4.2).  

3.5 Urval 
Urvalet för deltagare till användartesterna och intervjuerna skedde genom ett 
bekvämlighetsurval. Dock är deltagarna ändå representativa och baserade på den 
avsedda målgruppen som vi i studien har fokuserat på. Testet utfördes således på fem 
potentiella användare i åldrarna 20-30 år. Dock har inga andra demografiska variabler 
beaktats eftersom det inte har varit av betydelse för denna studie. Antalet 
respondenter i användartesterna motiveras utifrån tidigare erfarenheter om att det 
oftast inte behövs flera användare för att utvärdera ett användargränssnitt. Nielsen 
(2000) menar även att fem personer är tillräckligt för att hitta 85% av 
problemområdena. Vid intervjuerna användes samma respondenter som vid 
användartesten. Goodwin (2009) menar att fyra respondenter vid intervjuer är 
minimum när det gäller en restriktiv och definierad användarroll. Då den mobila 
betaltjänsten utgör ett relativt begränsat syfte ansågs det inte finnas en bred variation 
på beteendemönster att förutse. 

3.6 Etiska överväganden 
Inom interaktionsdesign innefattar designprocessen handlingar, val och beslut som 
kommer påverka människors liv. Därför är design även en etisk aktivitet där etiska 
överväganden måste göras (Löwgren & Stolterman, 2005). När respondenter 
involveras i en studie eller forskning finns det en del etiska aspekter och 
överväganden att ta hänsyn till. Ett informerat samtycke med respondenterna bör 
säkerställas. Det innebär att respondenterna faktiskt går med på att delta och att de 
blir insatta i vad det innebär. Eventuella risker måste redogöras samt vad 
respondenterna kan få ut av ett deltagande. Om respondenterna förblir anonyma eller 
inte måste tydligt framgå. Om den som samlar in data från respondenterna vill 
använda ljudupptagning, måste man först be respondenterna om tillåtelse. 
Respondenterna bör även få veta vad resultaten ska användas till och vad det 
eventuella slutresultatet kan bli. Det anses även bra om respondenterna erbjuds att få 
ta del av slutresultatet (Arvola, 2014). 
 
I denna studie har dessa etiska överväganden funnits i åtanke och tillgodosetts i 
samband med den empiriska datainsamling där respondenter deltog. 
Användartesterna spelades in via ljudupptagning vilket godkändes av samtliga 
respondenter då de blev informerade om att de skulle förbli anonyma i studien. De 
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respondenter som deltog var med frivilligt och kunde avsluta testerna när helst de 
ville. Anonymiteten gällde för samtliga delar i den empiriska datainsamlingen och 
inga uppgifter som kan kopplas ihop med respondenterna finns publicerade. 

3.7  Tillförlitlighet 
Björklund och Paulsson (2012) menar att validitet handlar om i vilken utsträckning 
man verkligen undersöker och mäter det man avser att undersöka/mäta. Ett 
närliggande begrepp är reliabilitet, vilket syftar till graden av tillförlitlighet i 
mätningen. Under studiens gång har vi varit transparenta med generaliseringar och 
slutsatser genom att tydliggöra och motivera de olika val som utförts. Detta med 
förhoppningen att ge läsaren möjlighet att ta ställning och tolka studiens resultat 
utifrån ett objektivt perspektiv. Dock anses resultaten från konkurrentanlysen vara 
subjektiva i den utsträckningen att vi i utförandet av metoden värderade och tolkade 
vilka aspekter som bedömdes tillitsfullt och trovärdigt.  
 
Att utförligt beskriva datainsamlingsmetoderna och urvalet anses stärka validiteten 
för studien. Användartesterna kan dock anses vara hämmande för validiteten då de 
var mer riktade åt att mäta användbarhet istället att utvärdera aspekter som påverkar 
tillit och trovärdighet. Användbarhet var dock något vi i studien ämnade undersöka 
för att urskilja i vilken utsträckning användbarhet påverkar upplevd tillit och 
trovärdighet. Att mäta reliabiliteten anses vara svårare när det kommer till kvalitativa 
metoder jämfört med kvantitativa (Björklund och Paulsson, 2012). Något som anses 
ha påverkat reliabiliteten för studien är antalet respondenter i användartesterna och 
intervjuerna. En involvering av fler respondenter hade förmodligen genererat ett 
tydligare och mer konkret resultat. Vidare resonemang av detta redogörs i 
diskussionsdelen (se avsnitt 5.2). Att utföra användartest på en prototyp kan också 
tyckas vara hämmande för reliabiliteten, då en prototyp inte erbjuder en verklig 
handling utan enbart erbjuder en efterliknelse. Detta i sin tur kan påverka 
respondenternas bedömning och upplevelse för helhetsbilden.  
 
Vid intervjuerna fanns det några frågor som kan ha varit ledande för studiens syfte. 
Dessa ledande frågor kan ha lett till nyanser som påverkat reliabiliteten och 
objektiviteten i resultaten, då vi som intervjuare inte lämnat utrymme till 
respondenterna för egna tolkningar. Förvisso motiveras detta utifrån att det har varit 
av intresse att undersöka om det som framkommit i tidigare forskning om tillit och 
trovärdighet för webbplatser, är relevanta och tillräckliga för mobila 
användargränssnitt. Det tillämpades även kontroll- och följdfrågor för att undersöka 
och stärka respondenternas svar ytterligare. Samtidigt har denna studie utförts med ett 
flertal metoder, som ämnar undersöka samma företeelse, vilket anses stärka både 
valideten och reliabiliteten eftersom olika perspektiv på det som ska undersökas kan 
samlas in. Björklund och Paulsson (2012) menar att användning av två eller fler 
metoder för att undersöka ett visst studieobjekt bidrar till en högre tillförlitlighet och 
kallas för triangulering. 
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4 Resultat & Analys 
I detta kapitel presenteras resultaten av de metoder som har tillämpats under studien. 
Först presenteras resultaten från konkurrentanalysen och den initiala 
kartläggningen. Därefter presenteras resultaten från design av gränssnitt, vilket 
innefattar skisser, wireframes, mockuper och prototyp. Under avsnitt 4.3.4 
“Teoriförankring i designprocessen”, återfinns en redogörelse för huruvida 
designprinciper och teorier från det teoretiska ramverket har tillämpats i 
designprocessen. Slutligen redogörs resultaten från den empiriska datainsamling som 
är uppdelad i tre delar, användartest, SUS-utvärdering och intervjuer. 

4.1 Konkurrentanalys  
Resultatet av konkurrentanalysen visade att 4 av 5 tjänster hade en avskalad, modern 
och enkel design. En större del av tjänsterna hade ett tilltalande visuellt intryck med 
bra färgval kombinerat med vita ytor samtidigt som de hade ett konsekvent 
genomgående utseende. Detta ansågs som positivt för både användbarheten och 
upplevelsen för tillit. De två banktjänsterna hade i förhållande till de andra tjänster en 
något mer konservativ och traditionell design vilket ansågs som positivt då det 
tillförde ett seriöst intryck. Dock upplevdes det samtidigt som något oprofessionellt 
och omodernt. Alla tjänsterna hade generellt sätt en effektiv och enkel struktur med 
låg inlärningskurva. Mängden innehåll på tjänsterna varierade. 3 av 5 tjänster ansågs 
ha för mycket eller irrelevant innehåll som reklam och erbjudanden vilket 
kategoriserades som en negativ aspekt för tilliten då det uppfattades som överflödigt 
och omotiverat. Ytterligare ett mönster som kunde utläsas var att 3 av 5 tjänster hade 
tydliga visuella indikationer på knappar vilket medgav effektiv tryckbarhet. 
 
3 av 5 tjänster krävde verifikation med Mobilt bank ID för att genomföra en 
transaktion. De resterande tjänsterna erbjöd en egen personlig kod för att verifiera 
transaktionen. När det gäller användarinloggning krävde 1 av 5 att användarkontot 
måste identifieras med ID-handling. 2 av 5 begärde inloggning med Mobilt bank ID, 
touch ID eller personlig kod. Transaktioner via mobilnummer nyttjades av två 
tjänster, en använde e-postadress och de resterande två banktjänsterna krävde 
bankkonto- eller OCR-nummer. Endast en av tjänsterna tillhandahöll indikation på 
externa banker i form av logotyp och text.  

4.2  Initial kartläggning 

4.2.1  Brainstorm 
Syftet med brainstormen vara att generera tänkbara lösningar, funktioner och idéer 
som skulle implementeras i användargränssnittet. Resultaten av konkurrentanalysen 
användes som inspirationskälla samtidigt som det teoretiska ramverket fanns i åtanke 
under brainstormen. Resultatet av brainstormen blev ett antal punkter som handlade 
om vilka sidor/vyer som bör finnas med samt funktioner och innehåll. Punkterna låg 
sedan till grund för interaktionsstrukturen och återfinns därmed i figur 4.1. 
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4.2.2  Interaktionsstruktur  
Figur 4.1 visar en interaktionsstruktur över tjänsten. Den visar hur flödestrukturen 
och alla delar i gränssnittet hänger samman och relaterar till varandra.  
 
 

 
 

Figur 4.1: Interaktionsstruktur för tjänsten. Figuren visualiserar relationen för alla delar i flödet. 
 

4.3  Design av gränssnitt 

4.3.1  Skisser 
Skisserna resulterade i enkla illustrationer och blev de första utkasten för 
utformningen av gränssnittet. De bidrog till en ökad förståelse för gränssnittets 
uppbyggnad samt dess funktionalitet. Figur 4.2 visar ett urval olika skisser av 
gränssnittet. Redan i detta tidiga stadie går det uttyda en implementation av element 
och viss funktionalitet. Under skissningsprocessen har vi inte enbart utgått ifrån 
interaktionsstrukturen utan designprinciper hämtades utifrån det teoretiska ramverket 
som har funnits i åtanke och tillgodosetts i skisserna. För att ta del av fler skisser se 
bilaga 5.  
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Figur 4.2: Denna figur visar ett urval av de skisser som skapades. 
 

4.3.2  Wireframes 
Skisserna låg till grund för utveckling av wireframesen. Vissa specifika element och 
funktioner som gestaltats i skisserna har inte illustrerades fullt lika tydligt. Istället har 
dessa element och funktioner förenklats och gestaltas i form av boxar och 
markeringar. Dessa har placerats ut och disponerats på en yta motsvarande skärmytan 
för en iPhone 6. Wireframesen är i gråskala och i utvecklandet har vi bibehållit 
enkelheten som initierades i skisserna. Även om wireframesen inte erbjuder detaljrika 
grafiska element så går urskilja och tolka vilka element som har illustrerats och 
placerats ut (se figur 4.3). Se bilaga 6 för att ta del av alla wireframes som skapades.  
 

 
 
 

Figur 4.3: I denna figur presenteras ett urval av wireframes som skapades. 
 

4.3.3  Mockuper 
I detta stadie låg fokus på att illustrera användargränssnittet fullt ut för att efterlikna 
en realistisk applikation. Detta har lett till att vi har skapat en identitet och 
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genomgående grafisk profil som ger en helhetskänsla för tjänsten. I mockuperna har 
detaljeringsgraden ökat markant i jämförelse från de tidigare stegen (se figur 4.4). Vi 
har arbetat fram och tagit beslut om grafiska element, ikoner, typsnitt och färgval. För 
att skapa känslan av ett stilren och enkelt utseende arbetade vi med stora vita ytor 
med begränsad färgsättning. Vi valde även att använda ett symmetriskt linjär-typsnitt 
som erbjuder bra läsbarhet för mobila gränssnitt – därmed föll valet på typsnittet 
Raleway. Ikoner har också utvecklats och implementerats för att stärka och förtydliga 
element. 

 
Figur 4.4: Denna figur visar ett urval av mockuper. 

4.3.4  Teoriförankring i designprocessen 
I detta avsnitt redogörs hur begrepp och designprinciper från teorin har tillämpats i 
utvecklingen av användargränssnittet. Nedan följer bland annat konkreta kopplingar 
från Normans (2013) designprinciper till de designbeslut som har präglat 
designprocessen 
 
En förutsättning för en positiv upplevelse av interaktiviteten och användbarheten är 
enkelhet. Att tillhandahålla ett förenklat gränssnitt, som är reducerat till det mest 
väsentliga och som är välorganiserat och prioriterat utefter användares mest frekventa 
uppgifter, är därför av yttersta vikt och bör prioriteras (Lee m.fl., 2015). Detta är delar 
som har efterföljts och tillgodosetts i utvecklandet av användargränssnittet. Vi har 
även eftersträvat att utveckla ett användargränssnitt som är effektivt, produktivt, 
ändamålsenligt, enkelt att använda, lätt att komma ihåg samtidigt som användarna 
känner sig säkra och bekväma med att använda det. Detta för att dessa delar anses 
som mål som bör uppfyllas för att skapa en god användbarhet (Sharp m.fl., 2015).  
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Inviter återfinns bland annat genom att vi har applicerat skuggor i förhållande till 
knappar, detta för att stärka den visuella känslan av tryckbarheten (se bilaga 7, 
“betala”). Med hjälp av inmatningsfält ger vi användarna antydningar och ledtrådar 
om var och vad som ska skrivas in (se bilaga 7, “hantera betalkort”). Genom detta kan 
användarens önskade handlingar genomföras på ett enklare sätt, samtidigt som det 
kan bidra till en ökad känsla av kontroll. Huvudrubrikerna i respektive vy går att 
härleda till mappning, där har vi arbetat med storlekar och hierarkier för att avgränsa 
och visa på samhörighet. Ikonen för tillbaka-knappen och menyn har även placerats i 
relation till huvudrubriken för att visa sambandet mellan de olika elementen. 
Streckade linjer, storlek och färg på element visar även på samhörighet men också 
relationen och betydelsen för de olika delarna i gränssnittet (se bilaga 7, “betala” och 
“aktivitet”). 
 
Markeringar som visar vilket element som är aktivt ger återkoppling till användaren. 
Återkoppling ges även till användaren genom rubriker som visar på vilken position i 
gränssnittet som användaren befinner sig på. I gränssnittet återfinns också en 
bekräftelse i samband med genomförd betalning som ger användaren återkoppling på 
att handlingen har genomförts. Ytterligare en återkoppling ges till användaren när 
denne lagt till ett betalkort, då återfinns det betalkort som lagts till i vyn för “Hantera 
betalkort” (se bilaga 7, Mockuper “hantera betalkort”). 
 
Enligt Norman (2013) ska begränsningar ses som ett hjälpmedel för att användaren 
lättare ska kunna uppnå sina mål och undgå att göra misstag. Därför gjordes valet att 
begränsa valmöjligheterna i processen för att genomföra en betalning. Processen är 
uppdelad i steg som tydligt påvisar vilka handlingar som måste genomföras för att gå 
vidare. Genom detta anser vi att det minimerar risken för användaren att göra fel. I 
användargränssnittet har vi även valt att begränsa innehållet av information och 
funktionalitet. Detta med förhoppningen att underlätta för användare att nå sina mål 
genom önskade handlingar. Denna begränsning återfinns bland annat i startvyn där 
valet gjordes att endast lägga till två knappar som representerar “Betala” och 
“Aktivitet”. Att bara dessa två knappar framhävs beror på att de anses vara två 
nyckelfunktioner i tjänsten. Inmatningsfälten i vyn för “Lägga till betalkort” måste 
fyllas i stegvis för att fullfölja processen - detta kan även ses som en begränsning med 
förhoppning att det minimerar risken för att göra fel (se bilaga 7, ”hantera betalkort”). 
 
Enligt Norman (2013) handlar konceptuella modeller om att förse verklig förståelse 
för produkter och tjänster. Genom den konceptuella modellen kan användare förstå 
produkten, dess syfte och anledningen till dess design. Det metaforiska sambandet 
mellan denna tjänst och en fysisk plånbok bidrar till förståelse för tjänsten och dess 
syfte. För att stärka det metaforiska sambandet har även grafiska element och ikoner 
applicerats i användargränssnittet. 
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4.3.5  Interaktiv prototyp  
Som grund för den interaktiva prototypen användes mockuperna. Prototypen 
skapades i det onlinebaserade prototypverktyget Invision. Här implementerades 
framförallt interaktivitet för de delar och element som var aktuella för användartestet. 
Med hjälp Invision kunde vi presentera prototypen med dess tillhörande interaktivitet 
i en iPhone 6. Detta bidrog till ett mer verklighetstroget intryck för studiens 
användartest då det efterliknar en verklig applikation. 

4.4 Empirisk datainsamling 

4.4.1  Användartest 
Sammanställningen av resultatet från användartesten presenteras i tabell 4.1. Som 
tidigare nämnt är kategorierna baserade på den data som genererats. Kategorierna går 
samtidigt att härleda till studiens teoretiska ramverk då de anses vara förutsättningar 
för upplevd användbarhet. Vidare presenteras resultatet mer ingående i löpande text 
där vissa variabler har slagits samman.  
 

Tabell 4.1: Sammanställning av data från användartest.  
 

  
Design 

 
Enkelhet 

 
Ändamålsenligt 

 
 

Positiva		

- Stilren 
- Professionell 
- Uppdaterad 
- Minimalistisk 
 

- Lätt att förstå 
- Låg inlärningskurva 
- Igenkännbar 
- Tydliga inviter på 
knappar 
- Inga förkunskaper 

- Relevant innehåll 
- Nödvändig 
funktionalitet 
- Nischad, fokuserad 
- Begränsad 
funktionalitet 
- Begränsat innehåll 

 
 

Negativa		

- Inkonsekvent utseende 
(till viss del) 
- Avskalad design 

- Mappning (“aktivitet”-
knapp) 

 

 

Respondenternas första intryck av tjänsten upplevdes igenkännbar och de flesta 
relaterade designen till liknande tjänster. Detta uppfattades som positivt då de 
förväntade att funktionaliteten skulle fungera på liknande sätt. Alla respondenter 
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uppgav att interaktionen var enkel och knapparna var tydligt markerade. Dock 
menade 1 av 5 respondenter att “betala”-knappen borde haft liknande färg som de 
andra knapparna för att hålla utseendet konsekvent. Ett genomgående mönster och ett 
problemområde som identifierades var att knappen för “aktivitet” kändes otydlig och 
skapade förvirring. I uppgiften för att se kontosaldo hade respektive respondent 
problem att förstå kopplingen. De hade svårigheter att relatera kontosaldo med 
namnet “Aktivitet” vilket resulterade i att de navigerade via menyn istället för att 
direkt trycka på “Aktivitet” på första sidan. 2 av 5 upplevde designen något avskalad 
på första sidan och hade velat ha någon form av grafik, så som en bild eller en 
illustration för att “liva upp” utseendet.  
 
Överlag tyckte alla respondenter att helhetsbilden av designen var stilren, estetiskt 
tilltalande och minimalistisk med begränsad funktionalitet och innehåll. De ansåg att 
användargränssnittet var lätt att förstå, och enkel att använda. Det krävdes inte några 
förkunskaper och inlärningskurvan var låg. Alla respondenter upplevde 
användargränssnittet som trovärdigt och tillitsfullt och de skulle kunna tänka sig 
använda tjänsten. 3 av 5 respondenter ställde sig positiva till begränsningarna 
gällande funktionalitet och innehåll. Detta motiverades bland annat med att de 
begränsade valmöjligheterna och det relevanta innehållet stärkte upplevelsen för 
trovärdigheten och tilliten. De menade att användargränssnittet kändes nischat och 
fokuserat med nödvändig funktionalitet. Förväntningarna av detta bidrog till en 
positiv upplevelsen för tilliten och trovärdigheten. 

4.4.2 System Usability Scale 
 

 
Figur 4.5: SUS-värden från respondenternas utvärderingar samt ett medelvärde 

 
Utifrån resultaten av SUS-utvärderingarna går det utläsa att de genererat till höga 
värden på SUS-skalan. I figur 4.5 kan man se värdena från varje utvärdering och även 
ett uträknat medelvärde. Värden inom 90 intervallet anses som exceptionella, inom 80 
intervallet anses som bra och inom 70 intervallet anses som acceptabla. Allt under 70 
visar på användbarhetsproblem som bör undersökas, tänkas genom och förbättras. 
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Medelvärdet på SUS-utvärderingarna i denna studie beräknades till 86 vilket innebär 
en placering inom intervallet för vad som anses som bra (Bangor m.fl., 2009).  

4.4.3 Intervjuer 
I tabell 4.2 presenteras det sammanställda resultatet från intervjuerna. Kategorierna i 
tabellen företräder resultatet av de aspekter som var mest framträdande i 
respondenternas bedömning av tillit och trovärdighet i mobila gränssnitt. Under varje 
kategori presenteras variabler som beskriver positiva och negativa egenskaper. Vidare 
förklaras resultatet mer ingående i löpande text.  
 

Tabell 4.2: Sammanställning av variabler från intervju 
 

 
Aspekter	som	påverkar	
bedömningen	för	tillit	
och	trovärdighet	
 

 
Design 

(visuellt) 

 
Innehåll 

 
Struktur 

 
Varumärke 

 

Positivt		
 

- Genomarbetad 
- Professionell 
- Uppdaterad 
 

- Relevant 
innehåll 
- Tydligt 
- Koncist 

- Logisk 
- Enkel 
- Effektiv 
 

- Igenkännande 
- Tidigare 
erfarenheter 

 

Negativt		
 

 - Överflödigt 
- Irrelevant 

 - Igenkännande 
- Tidigare 
erfarenheter 

 
Alla respondenter uppgav att de hade använt en mobil betaltjänst med motiveringen 
att det är ett praktiskt, smidigt och enkelt sätt att hantera pengar. När frågan ställdes 
angående hur respondenterna bedömer ett mobilt användargränssnitt som trovärdigt 
eller inte ansåg 4 av 5 att designen är en avgörande faktor. De menar att designen ska 
vara väl genomtänkt, professionell och uppdaterad, vilket oftast medför att det är 
enkelt att använda. 3 av 5 menar även att varumärket bakom eller förknippat med 
tjänsten är en viktig förutsättning för att känna tillit. Det är en fördel om man har ett 
förtroende för verksamheten sedan tidigare. De menar att det handlar om en 
kombination och balans mellan flera delar så som varumärket eller hur användbar 
tjänsten är. Ett överflödigt och irrelevant innehåll bidrar enligt, 4 av 5 till en negativ 
upplevelse av trovärdigheten. De menar att innehållet bör vara tydligt, relevant och 
koncist för att användargränssnittet ska bibehålla trovärdigheten. När frågan ställdes 
huruvida strukturen och flödet påverkar upplevelsen för tillit och trovärdighet pekade 
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svaren på att det ansågs som viktigt. 4 av 5 menar att strukturen måste vara logisk, 
enkel och effektiv. Processen för att utföra önskad handling ska enbart innehålla 
nödvändiga steg och begränsade valmöjligheter. 
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5 Diskussion  
Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av studien syfte där efter diskuteras 
resultatet och studien i sin helhet. Vidare diskuteras de metoder och tekniker som har 
tillämpats i studien. 

5.1  Resultatdiskussion 
I ett initialt skede av studien kunde vi utläsa att användbarhet är en förutsättning för 
att användaren ska känna tillit inom system. Där av har det varit av intresse att, med 
en deduktiv ansats, undersöka om det användargränssnitt som utvecklats upplevts 
användbart, och om det i sin tur är tillräckligt för att användarna ska känna tillit. 
Syftet har varit att undersöka och identifiera vilka andra aspekter som påverkar 
bedömningen av tillit och trovärdighet i kontexten för mobila användargränssnitt 
inom betaltjänster.  
 
De designprinciper och riktlinjer som har präglat designprocessen bör enligt det 
teoretiska ramverket ligga till grund för och resultera i ett användbart gränssnitt. 
Oavsett hur bra dessa designprinciper och riktlinjer appliceras och beaktats är det 
svårt att förutspå hur användargränssnittet kommer upplevas för mottagaren. 
Resultatet från användartesterna visade dock tydliga indikationer på att 
användargränssnittet var användarvänligt och användbart. Det framgick både från 
respondenternas resonemang under testet men också utifrån SUS-utvärderingen som 
visade på höga värden. En av anledningarna kan ha varit den konceptuella modellen 
för tjänsten. Förhoppningsvis bidrog den till att respondenterna fann det enkelt att 
förstå syftet med tjänsten och dess användargränssnitt. Detta kan ses utifrån ett 
metaforiskt perspektiv, där tjänsten symboliserar en digital plånbok och användandet 
av den efterliknar därmed en fysisk. Den konceptuella modellen ger användaren en 
helhetsbild som bidrar till en ökad förståelse för tjänsten och anledning till dess 
design (Norman, 2013). 
 
Under designprocessen beaktades bland annat begreppet enkelhet, som kan brytas ner 
till reducering, prioritering, organisering och integrering (Lee m.fl., 2015). Lee m.fl., 
(2015) menar att enkelhet och interaktivitet är två centrala faktorer för användbarhet. 
Detta var något som kunde bekräftas under användartesterna där respondenterna, som 
tidigare nämnt, ansåg att funktionaliteten var relevant för ändamålet och innehållet 
var begränsat och nödvändigt. De ansåg att det var ett effektivt, logiskt och enkelt 
flöde där uppgifterna utfördes utan större problem. Dock ansåg 2 av 5 respondenter 
att det visuella utseendet var för minimalistiskt och att de hade önskat mer grafiska 
element som bilder eller ikoner. Lee m.fl. (2015) menar att enkelhet anses indikera på 
en bättre och mer eftertänksam design. Användare tenderar att värdesätta enkla och 
reducerade tjänster framför tjänster och produkter som erbjuder ett stort utbud av 
innehåll eller funktioner. Detta var något vi konstaterade under konkurrentanalysen, 
där mångfacetterade tjänster upplevdes mindre uppriktiga vilket även gjorde att 
användbarheten påverkades negativt. Genom denna studie går det således att uttyda 
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starka indikationer på att enkelhet har ett positivt samband med användbarhet inom 
användargränssnitt. 
 
Något som dock visade sig vara problematiskt för alla respondenterna var att tolka 
”aktivitet”-knappen. Det var ingen som förstod innebörden med den funktionen vilket 
skapade förvirring. Utifrån studiens synsätt och tolkning av TAM går det beskriva 
detta problemområde som bristande designattribut, vilket är hämmande för den 
upplevda användarvänligheten. Dock var detta inte något respondenterna la särskilt 
mycket omtanke på. Med motivering att det ansågs som en engångsföreteelse och att 
de snabbt lärde sig innebörden av knappen. 
 
Resultatet från användartesten visade att respondenterna kände tillit för 
användargränssnittet och upplevde det som trovärdigt. Detta antyder att det finns ett 
samband mellan användbarhet och upplevd tillit och trovärdighet. Samma antydning 
går att urskilja om man ställer resultatet från intervjuerna i jämförelse med det som 
framkom i användartesterna. Där finns ett flertal likheter med vad respondenterna 
tittar på vid bedömning av tillit och trovärdighet och vad som är förutsättningar för 
god användbarhet. Det går således att se en koppling mellan resultaten som påvisar 
sambandet mellan användbarhet och upplevd tillit och trovärdighet. Att användbarhet 
är en förutsättning för tillit är något som vidare styrks av tidigare forskning inom 
området. Som tidigare nämnt är detta något som konstateras från Lee m.fl. (2015). 
Det går även att likna med resultaten från Flavian m.fl. (2006) studie som fastställer 
att användbarhet har en positiv effekt på användarnas tillit inom webbplatser.  
 
Att vidare utvärdera mer specifikt vad som påverkade bedömningen av den upplevda 
tillit och trovärdighet i användartesterna visade sig vara problematiskt. Detta kan vara 
en följd av att antalet respondenter var för få men även på grund av att människor har 
olika uppfattningar om tillit. I fallet med användartestet var det till viss del svårt att 
identifiera varför respondenterna kände tillit och upplevde användargränssnittet som 
trovärdigt. Det kan ha att göra med att respondenterna inte förknippade något 
specifikt element med tillit, vilket gjorde att det inte blev någon bedömning. Enligt 
Prominence-Interpretation Theory (PI) måste en människa först lägga märke till något 
för att sedan kunna göra en tolkning eller bedömning av det. (Fogg m.fl., 2003). 
Larsson och Runesson (2014) menar att människor tenderar att uppfatta aspekter som 
påverkar tilliten negativt istället för att se till det som faktiskt ger tillit. Fler aspekter 
hade förmodligen kunnat identifieras om respondenterna hade känt bristande tillit för 
användargränssnittet.  
 
En aspekt som kunde identifieras utifrån användartesterna var att 4 av 5 respondenter 
ansåg att innehållet och funktionaliteten var begränsad liksom relevant – vilket de 
tolkade som ett positivt intryck för tilliten. Denna aspekt går också att bekräfta utifrån 
intervjuerna, där respondenterna menade att ett relevant och koncist innehåll är en 
viktig del för tilliten och trovärdigheten. Detta går även att jämföra med resultatet 
från konkurrentanalysen där tjänster med begränsat innehåll medgav ett positivt 
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intryck för känslan av tillit. Tjänster som däremot hade irrelevant innehåll så som 
reklam och erbjudande kategoriserades som opålitligt och överflödigt. Genom detta 
går det att urskilja ett samband med upplevd tillit mellan mobila betaltjänster och 
webbplatser, där Seckler m.fl. (2014) menar att användarens behov, önskemål och 
intressen är av stor vikt för att främja tillit för användaren. Det handlar om att 
webbplatsen tillgodoser användarens kriterier samtidigt som användbara råd och 
rekommendationer ges. Enligt Seckler m.fl. (2014) beskrivs detta som kvalitet och är 
något som bör beaktas vid utvärdering av tillit inom webbplatser. Seckler m.fl (2014) 
aspekt gällande kvalitet för en webbplats går att hänvisa till användbarhet. Ett 
användbart system bör vara ändamålsenligt, vilket innebär att det ska erbjuda 
väsentlig funktionalitet för att uppfylla användarens behov (Sharp m.fl., 2015). Om 
man applicerar ändamålsenlighet i förhållande till hur vi i studien tolkat TAM går det 
även att se en koppling till upplevd användbarhet. Detta eftersom ändamålsenlighet 
tillsammans med användarvänlighet utgör upplevd användbarhet (Norman, 2004).  
 
I intervjuerna kunde vi utläsa mönster som pekade på att aspekter som struktur, 
visuell design och varumärke också har en betydande roll i bedömningen. Dock var 
det svårt att urskilja om dessa aspekter utgör ett kausalt samband med den upplevda 
tilliten och trovärdigheten, eller om den ena orsakar den andra. Det verkar snarare 
handla om en kombination och samverkan mellan dessa. Tittar man närmre på 
resultaten av intervjuerna går det att identifiera positiva och negativa egenskaper för 
aspekterna som berör tillit och trovärdighet. Gällande strukturen ansåg 
respondenterna att den måste vara enkel, logisk och effektiv. Detta efterliknar 
resultaten från användartesten där respondenterna menade att användargränssnittet 
var lätt att förstå och att det var enkelt att navigera. Detta kan därmed anses vara 
direkt påverkande faktorer för tilliten och trovärdigheten eftersom de efter 
användartesten bedömde användargränssnittet som tillitsfullt och trovärdigt. Detta går 
även att bekräfta ur vår syn och tolkning av TAM där enkelhet, logik och effektivitet 
kan kategoriseras som upplevd användarvänlighet.  
 
Att respondenterna i intervjun menade att den visuella designen måste vara 
genomarbetad, modern och professionell, går att jämföra med respondenternas 
feedback och kommentarer från användartesterna. Där påpekade de att 
användargränssnittet kändes modernt, uppdaterad och stilrent. Även utifrån 
konkurrentanalysen går det urskilja liknande resultat, där 4 av 5 tjänster ansågs ha en 
avskalad, modern och enkel design. Sett utifrån studiens tolkning på TAM, går det att 
applicera dessa variabler som designattribut, vilken anses vara en fundamental del för 
att få användare att känna tillit. Således går det att se en indirekt koppling från den 
visuella designen, till upplevd tillit och trovärdighet genom att de är förutsättningar 
för upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. Detta bekräftar också att 
den visuella designen har en central betydelse i den initiala bedömningen av tillit och 
trovärdighet. 
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I intervjuerna påpekade 3 av 5 respondenter att varumärket förknippat med tjänsten 
har en betydelse för bedömningen av tillit och trovärdighet. Finns ett bekant 
varumärke kopplat till tjänsten så upplevs det som mer trovärdigt. Detta kan ses som 
något motstridigt om man jämför med resultaten från användartesterna. 
Användargränssnittet som testades saknade koppling till ett varumärke. Trots detta 
upplevde respondenterna användargränssnittet som tillitsfullt och trovärdigt. Dock 
kan respondenternas koppling till betaltjänsten Swish ha påverkat bedömningen och 
inställningen redan från början. Enligt Runesson och Larsson (2014) kan tillit styras 
genom tidigare erfarenheter, där personer med större erfarenhet av upplevd tillit har 
lättare att känna tillit i det aktuella sammanhanget. Som designer bör man acceptera 
att vissa element inte går att påverka. Ett företagsnamn, varumärke eller rykte är 
något som ligger utanför en designers kontroll (Fogg, m.fl., 2003). 
 
Resultatet av denna studie antyder att det visuella utseendet, strukturen, innehållet 
och varumärket är utmärkande aspekter i bedömningen av tillit och trovärdighet för 
mobila betaltjänster. Bortsett från varumärket går det utifrån vår tolkning av TAM se 
att dessa aspekter associeras med användbarhet. Resultatet stöds även med tidigare 
forskning som presenterades i det teoretiska ramverket. Fogg m.fl. (2003) konstaterar 
att det visuella utseendet är den aspekt som uppmärksammas mest när människor 
utvärderar trovärdigheten inom en webbplats. Följt av huruvida information och 
innehåll presenteras och struktureras. I en studie av Seckler går det även att se 
kopplingar till dessa resultat. Seckler m.fl. (2014) visar att webbplatsens visuella 
utseende, innehåll och struktur är de främsta aspekterna som påverkar användarens 
bedömning. Däremot menar Seckler m.fl. (2014) såväl som Wang och Emurian 
(2005) att sociala vägledningar, recensioner och rekommendationer är en aspekt som 
genererar tillit, detta var dock inget som framgick i vår studie av naturliga skäl. 
Användargränssnittet som skapades var en prototyp och har ännu inte lanserats, 
därmed har möjligheten till recensioner eller rekommendationer inte funnits. I denna 
studie går det således att se indikationer på att användare verkar värdera och utföra 
liknade bedömningar på mobila betaltjänster som på webbplatser.  

5.2  Metodreflektion  
I denna studie har både kvantitativa och kvalitativa metoder förekommit. De 
kvantitativa i form av konkurrentanalys och SUS-utvärderingen. De kvalitativa i form 
av användartester och semi-strukturerade intervjuer. Detta har genererat olika typer 
av data som tillsammans utgjorde en grund för att kunna svara på studiens 
problemområde. 
 
Den konkurrentanalys som genomfördes i studien var inte någon erkänd eller 
beprövad metod. Den byggde mest på vissa grundläggande segment utifrån den mer 
välkända och beprövade metoden SWOT-analys. På grund av detta kan 
tillförlitligheten av denna metod till viss mån ifrågasättas. Med hjälp av metoden 
erhölls information om vad som fanns ute på marknaden i dagsläget. Den gav även 
viktiga insikter om faktorer som vi ansåg hade en påverkan på de olika tjänsternas 
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användbarhet, samt vad det var eller inte var som gjorde att de kändes tillitsfulla eller 
ej. En annan sak som går att diskutera kring vår konkurrentanalys är huruvida dess 
påverkan på det nya användargränssnittet spelat en roll eller inte. I och med att vi 
tittat på ett flertal liknande tjänster och utvärderat dess styrkor och svagheter finns det 
viss risk att vi tagit för mycket intryck av dem. Intryck som sedan återspeglas i vårt 
användargränssnitt. Kanske hade det varit bättre om vi skapat ett användargränssnitt 
innan vi började titta på andra liknande tjänster. Då hade risken för att vi tagit intryck 
av de andra tjänsterna inte funnits. Har intryck tagits av de andra tjänsterna behöver 
det inte enbart ses som negativt. Ett utav målen med konkurrentanalysen vara att 
plocka fram styrkor ur de utvalda tjänsterna. Dessa styrkor fungerade till viss del som 
inspirationskälla och fanns i åtanke under designprocessen. 
 
Användartesterna utfördes som tidigare nämnt med hjälp av en prototyp där 
interaktivitet implementerats på mockuperna. Mockuperna skapades för att vara så 
verklighetstrogna som möjligt. Dock levde kanske inte prototypen riktigt upp till 
detta på samma sätt. Trots att interaktivitet implementerats för de delar som skulle 
testas så kan bristen på interaktivitet för andra delar påverkat helhetsbilden för 
respondenterna och där med resultaten. Detta då inte prototypen återspeglar ett fullt 
fungerande och interaktivt gränssnitt. Respondenterna lyckades slutföra 
uppgiftsbeskrivningarna utan större problem. Därmed borde inte bristen på 
interaktivitet i de övriga delarna av användargränssnittet spelat någon större roll och 
inte heller påverkat resultaten på något betydande sätt. 
 
Att utföra en betalning med en mobil betaltjänst eller att fylla i formulär med känsliga 
uppgifter från sitt Visa eller Mastercard kan anses vara riskfyllt. Speciellt när det 
handlar om att hantera pengar. Användare är oftast mer sårbara i sådana miljöer, 
vilket leder till att de söker och eftersträvar sätt för att stärka deras förtroende och 
tillit inom systemet (Wang & Emurian, 2005). Användartesterna genomfördes på en 
prototyp, vilket innebar att hantering av riktiga pengar inte kunde erhållas och inte 
heller riktiga kortnummer. Detta kan anses ha påverkat respondenternas 
förhållningssätt till användargränssnittet och deras bedömning av tilliten. Hade 
respondenterna istället genomfört handlingarna med egna pengar och fyllt i uppgifter 
från sitt egna Mastercard hade möjligtvis en annan bedömning gjorts. Då hade 
användargränssnittet satts på större prov samtidigt som respondenterna kanske kunnat 
ge mer konkreta svar kring de aspekter som var avgörande för bedömningen.  
 
I de intervjuerna som gjordes i slutet av användartesterna så kan man få uppfattningen 
av att vissa frågor är ledande. Dock behandlar de frågorna aspekter som utifrån teorin 
visat sig ha betydelse för tillit och trovärdighet i användargränssnitt. Frågorna ställdes 
därmed för att undersöka mer specifikt hur respondenterna resonerade kring dem och 
med förhoppningen att fler insikter kunde erhållas. Vid intervjuerna användes samma 
respondenter som vid de andra delarna av användartestet. Kanske hade det varit bättre 
att vid intervjuerna använda sig utav andra respondenter som inte blivit påverkade av 
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användartesterna. Då hade inte risken för svar och resultat som kan ha koppling till 
vad respondenterna sett och upplevt i användargränssnittet funnits. 
 
Vid den empiriska datainsamlingen kan man ifrågasätta det någorlunda begränsade 
antalet respondenter som involverades. Gällande användartesten motiveras det dels 
utifrån tidigare erfarenheter om att det oftast inte behövs fler respondenter för att 
utvärdera ett användargränssnitt. Fem stycken respondenter kan samtidigt anses 
tillräckligt för att identifiera 85% av problemområdena (Nielsen, 2000). Gällande 
intervjuerna föll det sig naturligt att använda samma respondenter, bland annat på 
grund utav att det fanns en samhörighet mellan intervjuerna och användartesterna. 
Goodwin (2009) menar att fyra respondenter är minimum för att kunna urskilja 
beteendemönster när det gäller en restriktiv och definierad användarroll. Det ansågs 
inte finnas en bred variation på beteendemönster att förutse i det avseendet att mobila 
betaltjänster utgör ett relativt begränsat syfte. Om intervjuerna istället hade handlat 
om webbplatser för banker hade förmodligen en involvering av fler respondenter varit 
aktuell då det är oundvikligt fler variationer och olika typer av beteendemönster att 
förutse. Trots detta kan man ifrågasätta antalet respondenter och om resultatet 
verkligen är tillförlitligt. Dock är resultaten från intervjuerna och användartesterna 
relativt överensstämmande och ger upphov till mönster. Detta antyder att liknande 
resultat förmodligen hade genererats om fler respondenter involverats. 
  
Om man med kritiska ögon tittar på respondenterna som grupp så kan den anses som 
väldigt homogen vilket möjligtvis kan ha påverkat resultaten. Vilka resultat hade 
genererats om gruppen var mer heterogen? På grund av det tidsspann som projektet 
sträcker sig över och tillsammans med den tillgången av villiga och tillgängliga 
respondenter, har detta inte kunnat undersökas närmre. Urvalet av respondenter anses 
dock som representativ för studiens målgrupp. Därmed bör även resultaten anses som 
tillförlitliga under de förutsättningar som gavs för studien. Dock bör inte några större 
slutsatser eller generaliseringar dras utifrån denna studie. Detta främst på grund utav 
urvalet av respondenter. De som involverades var relativt få och utgjorde en homogen 
grupp och därmed bör man vara väldigt försiktig gällande generaliseringar. Hade en 
involvering av fler respondenter med en större grad demografiska variabler 
förekommit så hade det varit enklare att motivera generaliseringar och dra vidare 
slutsatser. 
 
Ytterligare en faktor som gör att man inte bör dra några större generaliseringar är 
bekvämlighetsurvalet gällande respondenterna. Att de var subjektivt utvalda och 
bekanta med oss som genomförde användartesterna och intervjuerna kan ha påverkat 
resultatet. Att respondenterna redan från början kände tillit till kan det ha bidragit till 
att de upplevde användargränssnittet som tillitfullt då de hade vetskapen om vilka 
som skapat det. Ett alternativ i detta fall hade varit att respondenterna inte erhållit 
någon vetskap om vilka som skapat användargränssnittet.    
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Som förslag till fortsatt forskning föreslås främst en involvering av fler respondenter. 
De demografiska variablerna för målgruppen bör också ses över och för att få en 
större bredd. Utifrån målgruppen hade det också varit intressant att involvera 
extremer för att se hur detta skulle påverka resultaten. Det skulle förhoppningsvis ge 
fler och djupare insikter om hur människor går tillväga i bedömningen av ett mobilt 
gränssnitts trovärdighet. För vidare forskning bör man också fundera över hur man 
ska gå tillväga för att utvärdera tillit och trovärdighet i initiala skeden av projekt likt 
det som genomfördes i studien. Användartesten utfördes på en prototyp vilket uteslöt 
hantering av riktiga pengar och kortnummer. Det innebar att respondenterna inte 
utsattes i en riskfylld miljö vilket kan ha påverkat deras bedömning av 
användargränssnittet. Man bör således fundera på hur man ska testa system som 
befinner sig i ett initialt skede i en mer riskfylld kontext utan att etiska övertramp 
inträffar. Hur kan man gå tillväga för att upplevelsen ska kännas mer riskfylld så att 
prototypers trovärdighet sätts på prov ordentligt?  

5.4 Slutsats 
Resultatet från denna studie antyder att innehåll, struktur, visuellt utseende och 
varumärke har en betydande roll för användarnas bedömning av tillit och trovärdighet 
i användargränssnitt för mobila betaltjänster. För att främja tillit bör innehåll och 
funktionalitet vara reducerat och relevant för ändamålet. Designens struktur ska följa 
ett logiskt och effektivt flöde med enkla handlingar. Designens visuella utseende ger 
ett första intryck på användarnas känsla av tillit och trovärdighet och bör därför vara 
genomarbetat, professionellt och uppdaterat. Ett bekant varumärke som användarna 
känner igen och har en positiv relation med bidrar till ökad känsla av tillit och 
trovärdighet. Att någon aspekt skulle vara mer avgörande än någon annan har inte 
kunnat urskiljas. Snarare indikerar resultaten av studien att det verkar handla om en 
avvägd kombination och balans mellan aspekterna. Genom detta går det även att 
bekräfta att användbarhet är en förutsättning för upplevd tillit och trovärdighet i 
kontexten för mobila användargränssnitt. Det går även att uttyda indikationer på att 
användare värderar och utför liknande bedömningar på mobila betaltjänster som på 
webbplatser. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Konkurrentanalys 
 
SEQR 
 
STYRKOR 
 

• Avskalad och enkel design 
• Tilltalande design 
• Kvittens efter transaktion 
• Behöver identifiera konto med ID-

handling 
• Transaktioner sker med 

mobilnummer 
• Effektiv flödesstruktur  
• Verifierar transaktion med 4-siffrig 

kod 
• Bra tryckbarhet 

SVAGHETER 
 

• Reklam & Erbjudanden 
• För mycket innehåll 
• Innehållsstruktur  
• Ingen indikation på externa 

banker 
• Saknar saldo på konto 
• Mångfasetterad  

 

Swish 
 
STYRKOR 
 

• Indikation på extern bank (logga) 
• Enkel och avskalad design 
• Tilltalande design (En stor del vita 

ytor) 
• Bra visuella indikationer på 

knappar och element (bjuder in 
interaktion)  

• Ändamålsenlig  
• Verifierar transaktion med Mobilt 

BankID 
• Effektiv flödesstruktur  
• Begränsat och relevant innehåll 
• Tydligt innehåll 
• Effektiv tryckbarhet 
• Konsekvent utseende 
• Stark typografi (hirarkier)  

SVAGHETER 
 

• Saknar saldo på konto 
• Begränsat innehåll 
• Verifierar transaktion med Mobilt 

BankID (användbarhet, ett extra 
steg) 
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PayPal 
 
STYRKOR 
 

• Tilltalande design (Bra färgval)  
• Tydlig och enkel 
• Bra tryckbarhet 
• Behöver ej betalkort eller 

bankuppgifter. Kan hantera 
paypal-saldo 

• Se aktuellt paypal-saldo 
• Kan hantera olika valutor 
• Konsekvent utseende 

 

SVAGHETER 
 

• Flödesstrukturen emellanåt  
• Irrelevant innehåll 
• Transaktioner sker via 

epostadress 

 

Nordea 
 
STYRKOR 
 

• Avskalad design (Stor del vita 
ytor) 

• Enkel  
• Ändamålsenlig  
• Innovativa funktioner (touch 

ID, skaka)  
• Flera alternativ för inloggning 

(touch ID, Bank ID, personlig 
kod)  

• Verifierar överföring med Bank 
ID 

• Se aktuellt saldo 
• Konsekvent utseende 

 

SVAGHETER 
 

• Tryckbarhet på element och 
knappar 

•  
• Konservativ design 
• Mycket innehåll och information 

på en del sidor 
• Mappning för element på en del 

sidor 
• Otydliga knappar (färgval)  
• Verifierar överföring med Bank 

ID 
• Krävs bankkontonummer/OCR 

för att överföra  
• Dåliga visuella indikationer (brist 

på inviter) 
• Dålig typografi (färg, storlek)  
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Swedbank 
 
STYRKOR 
 

• Bra mappning på strukturen  
• Bra överblick på handlingar  
• Enkel flödesstruktur  
• Bra visuella indikationer på 

knappar och element (bjuder in till 
interaktion - inviter)  

• Verifierar inlogg med Bank ID 
• Verifierar transaktion med Bank 

ID 
• Ändamålsenlig  
• Innovativa funktioner (skaka)  
• Se aktuellt saldo 
• Bra symbolik  
• Konsekvent utseende 

SVAGHETER 
 

• Konservativ design 
• Ej tilltalande design 
• Verifierar transaktion med Bank 

ID 
• Krävs bankkontonummer/OCR 

för transaktioner 
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Bilaga 2 – Uppgiftsbeskrivningar och frågeställningar till användartest 
 
1. Din kompis Svante Brassgren betalade middagen för er båda. Nu ska du skicka över 145kr som du 
är skyldig. Både du och Svante har tillgång till ett VEO-konto.  

-Svante Brassgren har sitt konto kopplat till epostadressen: svante@mail.com -Din kod är 
5555  

Nu ska du genomföra transkationen! 

Uppgift: Genomföra transaktion 

2. Efter du har genomfört transaktionen vill du kolla hur mycket pengar du har kvar på ditt VEO-
konto. Ditt tillgängliga saldo.  

Du blir positivt överraskad av ditt nuvarande saldo, du vill nu kolla hur mycket pengar Corey 
Hunt skickade över.  

Uppgift: Ta del av aktivitet 

3. Du vill kunna skicka över pengar till din kompis som bjöd dig på lunch. Men, du har inga pengar på 
ditt nuvarande VEO-konto. Du behöver därför lägga till ett betalkort för att kunna genomföra 
transaktionen. Hur gör du detta?   

Tänk dig att du har ett MasterCard med: 
Kortnummer: 3782 *******  
Utgångsdatum 12/16 
CVV-kod: 555 
Kortinnehavare är (Ditt namn) 

Uppgift: Lägga till betalkort 

 

Frågor kopplat till användartest  
 

1. Övergripande intryck? 
2. Vad var det som var bra, mindre bra? 
3. Vad kan förbättras? Var det något som saknades? 
4. Beskriv designen på ett par meningar 
5. Avslutande kommentarer eller frågor 
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Bilaga 3 – Frågor för System Usability Scale  
 

 
 

 
 

System(Usability(Scale(
!

!!!!!!!!!!

©!Digital!Equipment!Corporation,!1986.!

!

!

!

! ! ! ! ! !!!!!!!!!Instämmer! ! ! ! !!!Instämmer!!

! ! ! ! ! !!!!!!!!!inte!alls! ! ! ! !!!!!!!!helt!

!

1.!Jag tror jag skulle vilja använda den här 
applikationen regelbundet 
! !

! ! ! ! !

2.!Jag tycker applikationen är mer komplicerad 
än vad den behöver vara 
! ! ! ! !

!

3.!Jag tycker applikationen är lätt att använda 
! !

!

!

4.!Jag tror jag skulle behöva personlig teknisk 
support för att kunna använda applikationen 
! !

!

!

5.!Jag tycker de olika funktionerna i 
applikationen fungerar väl tillsammans 
! ! ! ! !

!

6.!Jag tycker denna applikation var inkonsekvent 
! ! ! ! !

!

7.!Jag kan tänka mig att de flesta människorna 
skulle lära sig använda denna applikation snabbt 
! ! ! !

!

8.!Jag tyckte applikationen var besvärlig att 
använda 
! ! ! !

!

9.!Jag kände mig självsäker (på vad jag gör) när 
jag använde systemet 
! !

!

10.!Jag behövde lära mig ett flertal saker innan 
jag kunde komma igång och använda den här 
applikationen  
! ! !

!

!

!
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 
 

1. Har du använt någon mobil betaltjänst?  
 

2. Varför valde du att använda just den tjänsten/tjänsterna?  
 

3. Hur bedömer du om mobila gränssnitt är pålitligt eller inte? Vad tittar du på/efter? 
 

4. Gör du samma bedömning för webbplatser, applikationer och eller mobila gränssnitt när det 
kommer till huruvida trovärdigt eller pålitligt det är? 
 

5. Vad i designen är avgörande för din upplevelse om något är trovärdigt och tillitsfullt? 
Varför?  
 

6. Hur avgörande är det visuella utseendet/designen för din upplevelse gällande trovärdighet 
och tillit? Varför? 
 

7. Hur avgörande är innehållet för din upplevelse gällande trovärdighet och tillit? Varför?   
 

8. Hur avgörande är strukturen/flödet för din upplevelse gällande trovärdighet och tillit? 
Varför?  
 

9. Utifrån det användargränssnittet som du testade, var det några element eller aspekter som 
bidrog till en positivt/negativ upplevelse för trovärdigheten/tilliten? Vilka/vilken? Motivera 
 

10. Upplevde du gränssnittet som trovärdigt och/eller tillitsfullt? Varför? 
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Bilaga 5 – Skisser på användargränssnitt 
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Bilaga 6 – Wireframes 
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Bilaga 7 – Mockuper 
 
 

Vy för att genomföra betalning 
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Vy för Aktivitet, Hantera betalkort och Lägg till betalkort 
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