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Titel: Privatlån över Internet – nya vägar för att ansöka om privatlån, en studie för Swedbank

Problem:  Internet växer med allt fler webbplatser och användare. Internet blir allt viktigare för företagen 

och erbjuder enorma möjligheter. (Chaffey  et al., 2000) Ett företag måste anstränga sig för att kunder ska 

hitta  till  just  deras  webbplats.  Med  marknadsföring  kan  företag  locka  till  sig  kunder  och  med  en 

användarvänlig  tjänst  kan  kunderna  använda  webbplatsen  på  ett  tillfredsställande  sätt.  Saknar  företaget 

marknadsföring eller webbplatsen användarvänlighet kan inte webbplatsen fungera. (Hedlund et al., 1999)

Syfte: Syftet  med  uppsatsen  är  att  för  Swedbanks  räkning  undersöka  hur  marknadsföring  och 

användarvänlighet påverkar kundernas val av kanal för att ansöka om privatlån.

Teori: Nya  marknadsföringsmedia  som marknadsföring  på Internet  är  mer  aktiva  än traditionell  media. 

Allting går snabbt och kunden är otålig. (Dahlen, 2002; Frankel, 2007) Företag måste därför omedelbart nå 

ut med sitt  budskap (Gay  et al.,  2007). Användarvänlighet är  ”Kungen på Internet”.  Användarvänlighet 

handlar  om  att  kunden  ska  kunna  använda  sig  av  en  webbplats.  Klarar  inte  kunden  av  att  använda 

webbplatsen kommer de att lämna webbplatsen till förmån för en annan kanal eller konkurrent. (Nielsen, 

2001;  Gay  et  al.,  2007)  Utifrån  detta  har  en  egen  modell  skapats  som  visar  sambandet  mellan 

marknadsföring och användarvänlighet. 

Metod: För att undersöka vad som tidigare skrivits om problemområdet har det gjort litteraturstudier bland 

artiklar, böcker och på Internet. För att få kundernas syn på hur Swedbanks tjänst för att ansöka om privatlån 

på  Internet  fungerar  har  observationer  med  intervju  utförts  på  24  stycken  respondenter,  även  en 

enkätundersökning har genomförts på Swedbanks bankkontor i Västerås City. 

Slutsats:  Flera teoretiker framhåller att  marknadsföring och användarvänlighet påverkar kunderna för att 

köpa en vara, ansöka om privatlån. I vår undersökning har respondenterna svarat att de inte påverkas av 

marknadsföringen och användarvänligheten hos Swedbank när det gäller att söka privatlån. Däremot har vi 

sett  under observationerna att  detta påverkar respondenterna, då vissa på grund av bristande information 

skulle gå till bankkontoret istället. Det som är viktigast för respondenterna är om de har behovet eller ej. 

Finns det ett behov av att ansöka om privatlån skulle de vända sig till sin egen bank och till bankkontoret. 

Nyckelord: Användarvänlighet, Marknadsföring, Privatlån, Internet
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Title: Private loans over the Internet - new ways to apply for private loans, a study for Swedbank

Problem:  Internet is growing with more and more sites and users. Internet is increasingly important for 

businesses and offers tremendous opportunities.  (Chaffey  et al.,  2000) A company must strive to ensure 

customers will  find to their website.  In marketing, companies can attract customers with a user-friendly 

service, customers can use the Site in a satisfactory manner. It lacks the marketing or website usability is not 

the site work. (Hedlund et al., 1999)

Purpose: The purpose of  the essay is that  for  Swedbanks behalf  examine how marketing and usability 

affects customers' choice of channel to apply for private loans.

Theory: New advertising media marketing on the Internet is more active than traditional media. Everything 

is fast and the customer is impatient. (Dahlen, 2002; Frankel, 2007) Companies must therefore immediately 

reach out with its message (Gay et al., 2007). Usability is the "king on the Internet." Usability is that the 

customer should be able to make use of the site. Can not the customer use the site, they will leave the site for 

the benefit of another channel or competitor. (Nielsen, 2001; Gay et al., 2007) On this basis, a model was 

created to show the link between marketing and usability.

Method: To investigate what previously have been written about the problem area a literature study have 

been done among articles, books and on the Internet. To obtain customer views on how Swedbank service to 

apply for private loans on the Internet works, observations with interview was conducted on 24 respondents, 

also a survey has been conducted at Swedbank branch in Västerås City.

Conclusion: Several theorists emphasises that marketing and usability affects the customers to buy goods, 

apply  for  private  loans.  In  our  investigation,  the  respondents  replied  that  they  are  not  influenced  by 

marketing and usability of Swedbank in search private loans. However, we have seen during the observations 

prejudice respondents, as some due to lack of information would go to the bank office instead. It is most 

important to respondents is whether they have the need or not. Is there a need to apply for private loans, they 

would turn to their own bank and the bank office.

Keyword: Usability, Marketing, Private loan, Internet
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1 Inledning

I detta kapitel  ges en introduktion och bakgrund till  problemområdet som kommer behandlas i  

denna uppsats. Därefter specificeras den valda frågeställningen som formulerats med utgång från  

uppdraget sedan specificeras syftet.

Internet grundades under 60-talet i USA av militära organisationer och universiteten, därifrån har 

det sedan expanderat till det världsomspännande nät som finns idag. De senaste åren har Internet 

blivit allt viktigare för företagen och representerar oerhörda möjligheter. (Chaffey et al., 2000) För 

bankerna innebär Internet idag en nödvändighet. Du kan inte driva en fullsortimentsbank idag utan 

att ha en Internetbank då det har blivit en strategisk nödvändighet för att kunna överleva som bank. 

(Cragnell, 2009)

Resultatet från en rapport gjord av Ernst & Young visar att bankerna har mycket att tjäna på att 

utföra en transaktion via Internet istället för på bankkontoret. En transaktion utförd på bankkontoret 

kostar enligt rapporten $1,07, via telefonbanken, personlig service, $0,85 medan transaktionen via 

internetbanken  enbart  kostar  banken  1  cent.  Detta  innebär  att  en  bank  kan  öka  lönsamheten 

betydligt genom att flytta större delar av verksamheten till Internet. (Al-Mudimigh, 2007)

Ett företag måste anstränga sig för att kunder ska hitta till deras webbplats. För att kunderna ska 

veta att webbplatsen finns kan företaget marknadsföra sig på olika sätt, ett sätt att marknadsföra 

webbplatsen är på Internet via andra företags webbplatser. Marknadsföring via Internet blir bara allt 

vanligare, nätreklam är den reklamkategori som växer snabbast.  Under 2007 ökade nätreklamen 

med 36 procent och om den fortsätter  att  växa i samma takt kommer den snart  att  gå om TV-

reklamen. (Dagens Nyheter, 2008) 

Det är viktigt att få kunden att hitta till företagets webbplats men det är också viktigt att kunden 

klarar av att använda sidan. Klarar inte kunden av att använda den kommer kunden heller inte att 

köpa någonting. Därför är användarvänlighet ”Kungen på Internet”. Det är kunden som bestämmer 

på Internet, om webbplatsen inte passar kunden väljer den hellre en konkurrent, antingen ett annat 

företag eller en annan väg till företaget. (Nielsen, 2001) Oftast är konkurrenten enbart ett klick bort 

på Internet. Företag måste därför lära sig vad som påverkar kunder vid val av företag och produkter, 

detta för att företaget ska få kunderna att komma till deras webbplats att stanna där och använda 

deras webbplats. (Frankel, 2007)
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De finns  olika  vägar  in  till  banken,  så  kallade  kanaler.  De  olika  kanalerna  för  Swedbank  är 

bankkontoret, telefonbanken, Internet och internetbanken. Med Internet menas Swedbank sin egen 

externa webbplats, www.swedbank.se och internetbanken är den del av Swedbanks webbplats som 

kunden  kan  logga  in  till.  (Wassö,  2009)  Dessa  begrepp  kommer  att  användas  i  uppsatsen.  I 

uppsatsen kommer det studeras hur det är att söka lån via Internet, via den externa webbplatsen. 

Uppdraget som ska besvaras i uppsatsen är att utreda vad det är som påverkar kunden i valet av 

kanal för att söka privatlån. I dagsläget väljer de flesta kunder att gå till bankkontoret för att söka 

privatlån. Swedbanks avdelning Kunderbjudanden och Produkter vill veta vad det är som gör att 

kunden väljer en viss kanal och varför de avvisar en annan. De vill veta hur flödet för att söka 

privatlån via Internet ska fungera för att kunderna ska välja den kanalen. (Wassö, 2009)

1.1 Problemdiskussion

Swedbank har den största webbplatsen och internetbanken med flest användare bland de svenska 

bankerna idag (www.bankforeningen.se).  De kommer den närmaste tiden att  lägga fokus på att 

utveckla attraktiva erbjudanden för kunderna och göra den lättillgänglig för kunderna (Cragnell, 

2009).  2007  var  1/3  av  de  privata  internetbankskunderna  i  Sverige  kunder  hos  Swedbank 

(www.bankforeningen.se).  Trotts  att  Swedbank  är  Sveriges  största  aktör  på  Internetbank  för 

privatkunder går de flesta av kunderna till bankkontoret när de ska söka privatlån, detta trots att de 

erbjuder kunden att ansöka om privatlån även via telefonbank, Internet och internetbank. Swedbank 

vill öka antalet ansökningar via Internet och telefonbanken för att de ska kunna öka lönsamheten för 

dessa kanaler. (Wassö, 2009)

För att kunden ska kunna påverkas till att välja en viss kanal måste kunden veta om dess existens. 

Detta  kan  göras  genom  marknadsföring,  till  exempel  Internetmarknadsföring.  Många  företag 

använder  sig  bland  annat  av  så  kallad  affiliatemarknadsföring,  det  innebär  att  ett  företag 

marknadsför  sig  på  andra  företags  webbplatser  men  enbart  betalar  för  resultatet  av 

marknadsföringskampajen. Ett exempel är efter att kunden har klickat på annonsen väljer att ansöka 

om privatlån (Bryngelson, 2009).

Litteratur som handlar om marknadsföring på Internet tar  även upp användarvänlighet och vice 

versa.  Ett  företag  får  ingen  fungerande  webbplats  med  försäljning  om  inte  båda  dessa  delar 

fungerar. Användarvänligheten är en del av marknadsföringen. (Gay et al., 2007)

7



MÄLARDALENS HÖGSKOLA Slutversion EIK021
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i IT-ekonomi

Om kunden  upplever  att  en  webbplats  är  svår  att  förstå  och  använda  kommer  kunden  lämna 

webbplatsen till förmån för en konkurrerande webbplats eller en annan väg till banken, till exempel 

bankkontoret.  Företag fokuserar ofta på att få kunderna att komma till webbplatsen men missar 

oftast att göra något för att få kunderna att stanna och använda sig av sidan och dess funktioner. 

(Hedlund & Pappinen, 1999)

1.2 Frågeställning

Frågeställningen som kommer undersökas och besvaras i uppsatsen är:

● Hur påverkar marknadsföring och användarvänlighet kundernas val att ansöka om privatlån 

via Internet?

1.3 Syfte

Syftet  med  uppsatsen  är  att  för  Swedbanks  räkning  undersöka  hur  marknadsföring  och 

användarvänlighet påverkar kundernas val av kanal för att ansöka om privatlån.

1.4 Definitioner, Begrepp och Avgränsning

Det  finns  flera  varianter  av  konsumtionslån,  till  exempel  avbetalningskredit,  skuldebrevslån, 

privatlån,  kontokredit  och  kortkredit.  Avbetalningskredit  och  skuldebrevslån  lämpar  sig  för 

engångsinköp, medan kontokredit och kortkredit ger flexiblare betalningsutrymme. När kunden tar 

ett konsumtionslån är det svårt att alltid veta vem som är kreditgivaren, till exempel för köp av 

hushållsmaskiner eller möbler beviljas lånet ofta av ett finansbolag även om avtalet skrivs i affären. 

(Finansinspektionen, 2009)

De  lån  som  kommer  att  undersökas  är  privatlån.  Swedbank  delar  in  privatlån  i  fyra  delar, 

PrivatlånDirekt,  Medlemslån,  betal-/kreditkort  via  Entercard och kontokredit.  (Wassö,  2009) De 

typer av lån som fokus kommer att ligga på i uppsatsen är PrivatlånDirekt och Medlemslån, då det 

är dessa som Swedbank vill öka antalet ansökningar på via Internet. Dessa lån ligger på mellan 30 

000 kr och 350 000 kr. Privatlån är lån över 30 000 kr utan säkerhet, ej bolån. Swedbank har två 

olika namn på sina privatlån dessa är PrivatlånDirekt och Medlemslån, det som skiljer dem åt är 

räntan som beror på om kunden är medlem i ett fackförbund eller ej.

Marknadsföring är något som företag använder för att få kunder att köpa deras produkter. Ett sätt 
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för marknadsföra sig på är med hjälp av reklam. (Nationalencyklopedien, 2009) Ett exempel på 

reklam  är  bannerannonser  som  vi  diskuterar  i  uppsatsen,  en  bannerannons  är  en  grafisk  ofta 

animerad bild och text, en annons för en produkt eller tjänst på en webbplats. Kunden kan klicka på 

annonsen och kommer då vidare till det annonserande företagets webbplats. (Gay et al., 2007) 

Att en webbplats är användarvänlig innebär att den är utvecklad för att kunden ska kunna använda 

sig av webbplatsen på ett effektivt sätt, att webbplatsen är begriplig och att den är tillfredsställande 

att  använda  (Molich,  2002).  Användbarhet  är  måttet  på  kundens  erfarenhet  av  kvaliteten  på 

interaktionen med en webbplats (Barnum, 2002). En webbplats som inte är användarvänlig är svår 

att använda och har ett språk som kunden inte begriper ett exempel är att sidan innehåller svåra 

uttryck till exempel annuitet (Nielsen, 1993).

Marknadsföring

Reklam 
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2 Swedbank

Kapitlet  syftar  till  att  presentera  Swedbank  som  företag  och  det  uppdrag  från  dem  som  ska  

undersökas i uppsatsen.

2.1 Företagspresentation

År 1820 öppnade Sveriges första Sparbank och därmed började vägen mot Swedbank. Swedbank är 

en av norra Europas ledande banker. De har 9,4 miljoner privatkunder och 540 000 företagskunder. 

Antalet privata internetbankskunder i Sverige är 2,5 miljoner. De har i Sverige ca 419 kontor, de har 

även 278 kontor i de baltiska länderna och 215 kontor i Ukraina. Förutom dessa har koncernen även 

kontor i Köpenhamn, Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, 

Shanghai,  St.  Petersburg  och  Tokyo.  Swedbank  har  ca  21  000  anställda  runt  om  i  världen. 

(www.bankföreningen.se, www.swedbank.se)

2.2 Uppdrag

Uppsatsgruppen har fått i uppdrag av Swedbanks avdelning för Kunderbjudanden och Produkter 

Privatmarknad  att  utreda  vad  som  påverkar  kunden  i  valet  av  kanal  för  att  söka  privatlån.  I 

dagsläget  väljer  fortfarande  de  flesta  kunder  att  gå  till  bankkontoret  för  att  söka  privatlån. 

Swedbanks avdelning för Kunderbjudanden och Produkter vill veta vad det är som gör att kunden 

väljer en viss kanal och framförallt avvisar en annan kanal. De vill veta hur flödet för att söka 

privatlån via Internet ska fungera för att kunderna ska välja den kanalen. För trots att Swedbank är 

den största aktören när det gäller  Internetbank bland privatkunder i Sverige söker som sagt var 

fortfarande de flesta kunder sina privatlån via bankkontoret. (Wassö, 2009; Boestam, 2009)

Swedbank vill att uppsatsgruppen undersöker hur kunderna reagerar på deras tjänst för att ansöka 

om privatlån via Internet och om kunder kan tänka sig att ansöka om privatlån via andra kanaler än 

via bankkontoret. De vill att uppsatsen undersöker om deras marknadsföring och användarvänlighet 

för att söka privatlån via Internet attraherar kunden. (Boestam, 2009) 

För  att  kunna  svara  på  Swedbanks  funderingar  kommer  det  att  undersökas  hur  Swedbank 

marknadsför sina privatlån via Internet och hur de påverkar kunderna via sin marknadsföring. För 
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att sedan få svar på om kunden kan tänka sig att söka privatlån via Internet eller inte och varför i så 

fall, kommer uppsatsen även att undersöka användarvänligheten för att söka privatlån via Internet 

hos Swedbank. För att undersöka detta kommer observationer med intervju att genomföras, samt en 

enkätundersökning på Swedbanks bankkontor i Västerås City.
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3 Teoretisk referensram

Kapitlet syftar till att presentera uppsatsens teoretiska utgångspunkt.

3.1 Marknadsföring på Internet

Nya marknadsföringsmedia som marknadsföring på Internet är mer aktiva än traditionell  media 

(Dahlen, 2002; Frankel, 2007). Med det menas att kunden själv går till en webbplats och inhämtar 

information. Till skillnad från traditionella media som TV och radio, där kunden är passiv, vilket 

innebär att de tar emot reklamen men gör inget mer. På Internet är kunden betydligt mer aktiv, den 

”surfar runt” och letar efter information och underhållning. Kunden tar själv kontakt med företag. 

Nya media är snabba, allting går snabbt och kunderna blir otåliga. Därför måste företag omedelbart 

nå fram till kunden med sitt budskap. Tar det för lång tid väntar inte kunden på budskapet och 

marknadsföringen misslyckas. I ett  snabbt medium som Internet har företaget bara en chans att 

locka till sig kunden. (Dahlén, 2002; Gay et al., 2007; Frankel, 2007)

Fördelar med marknadsföring på Internet är att ett företag kan välja att annonsera på webbplatser 

som de tror att kunderna besöker, de kan locka till sig nya kunder och företaget kan föra en dialog 

med  kunderna.  Nackdelar  med  marknadsföring  på  Internet  är  att  det  är  lätt  att  ett  företags 

marknadsföring drunknar i mängden och att webbplatsen måste uppdateras ofta för att vara aktuell. 

(Gustafsson et al., 2007; Gay et al., 2007; Frankel, 2007)

Marknadsföringen blir allt viktigare, inte den traditionella reklamen utan marknadsföring som finns 

i rätt sammanhang för produkten. En bra placering med ett slagkraftigt budskap är viktigare för ett 

företag än att ha den bästa produkten och det är mer effektivt än traditionell massmarknadsföring. 

Och framförallt – marknadsföring är inget som människor önskar. (Dahlén, 2002)

3.1.1 Internet som plats

”Geografin  är  död”,  med  detta  menas  att  en  affär  som  tidigare  bara  har  funnits  på  en  viss 

geografisk marknad når med hjälp av Internet ut till en mycket större kundkrets. Den geografiska 

platsen har inte samma betydelse idag för kundrelationer och affärer. Vissa företag har idag det som 

affärsmodell att bara finnas på Internet medan andra företag använder det som ytterligare en väg att 
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nå kunderna. Genom att ett företag finns på Internet når de ut till en större målgrupp och det blir 

smidigare för kunden som kan göra sina affärer hemifrån och utan hinder från den geografiska 

placeringen.  Alltfler  affärer  kommer  utföras  i  så  kallade  rymder  istället  för  i  fysiska  butiker. 

Världen är på väg mot att folk fortfarande kommer att bo på geografiska platser, men att ekonomin i 

en  allt  större  utsträckning  kommer  att  flytta  till  en  rymd,  vilket  gör  att  en  kund  kan  kringgå 

traditionella  mellanhänder  då de kan beställa  direkt  från leverantören på Internet.  (Kelly,  1998; 

Frankel, 2007; Gay et al., 2007) En fysisk plats avgränsas av fyra dimensioner och en människa kan 

bara samverka med en människa som finns tätt intill.  En rymd, är till  skillnad mot en plats, en 

skapad elektronisk miljö som inte har några begränsningar, den kan helt enkelt bli hur stor som helst 

då det inte finns några fysiska begränsningar. (Kelly, 1998)

Den geografiska platsen kommer att spela allt mindre roll i den nya ekonomin då företag istället kan 

nå ut till en större målgrupp genom att befinna sig på en specifik plats i en rymd. I en rymd kan 

människor kommunicera med eller spela spel mot många människor på samma gång, vilket skulle 

vara omöjligt i den fysiska världen. Fördelen med rymder är att de inte är bundna av närhet utan kan 

med hjälp av dess icke-geografiska plats absorbera ett obegränsat antal relationer. (Kelly, 1998)

Ett problem för företag kan vara att det är svårt att hitta en grupp människor med samma intressen 

inom ett begränsat område, då det bara finns ett visst antal människor som kan tänka sig att utnyttja 

en viss tjänst oavsett hur attraktiv den är. (Kelly, 1998)

När ett företag använder sig av marknadsföring på Internet är det viktigt för dem att hitta en så 

strategisk placering som möjligt, exempelvis att finnas på rätt webbplats eftersom företaget då når 

en större marknad än vad de skulle göra om de bara fanns i den fysiska världen och når då lättare 

sin målgrupp med ökad lönsamhet som följd. Något företag måste ta i beaktning är att innan kunder 

börjar utnyttja en ny tjänst krävs en viss mognadsprocess, vilket ansvariga på företag ofta missar då 

de söker 100 procents täckning för en tjänst redan från början. (Dabholkar, 1995; Frankel, 2007)

3.1.2 Transportmodellen

Transportmodellen är en modell för annonsering på Internet. Modellen går ut på att kunden är ute på 

Internet och ”surfar” och attraheras av en bannerannons, pop-up eller liknande som kunden sedan 

klickar  på.  När  kunden  klickar  på  annonsen  transporteras  kunden  över  till  det  annonserande 

företagets webbplats. Målet med marknadsföringskampanjen är därmed uppfyllt. (Dahlén, 2002)
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Figur 1: Transportmodellen (Dahlén, 2002)

En  annons  som  inte  leder  till  att  kunden  klickar  sig  vidare  är  därmed  en  misslyckad 

marknadsföringskampanj. Transportmodellen präglas av det faktum att kunden ska aktivera sig för 

att marknadsföringen ska fungera. (Dahlén, 2002) Danaher et al. (2003) menar att marknadsföring 

inte behöver vara misslyckad bara för att kunden inte klickar på annonsen utan i vissa fall räcker det 

med att marknadsföringen exponeras för kunden, utan att den faktiskt klickas sig vidare.

3.1.3 Internetvanan påverkar marknadsföringen

Ovana internetanvändare är mycket uppmärksamma och sökande efter information, de besöker nya 

webbplatser  och tittar  hela  tiden  på  nya  saker.  Logiskt  sett  borde  detta  vara  något  användaren 

fortsätter  med  även  när  den  blir  en  van  användare  av  Internet,  men  så  är  det  inte.  Mer  vana 

användare besöker färre webbplatser och varje besök ska ta kortare tid än det förra. Detta gör att en 

van användare är svårare att påverka än en ovan. Detta då de är mer målinriktade i sitt besök på 

webbplatsen. Studier visar att det generellt sett enbart är de ovana användarna som påverkas av en 

bannerannons. (Dahlén, 2002; Danaher & Mullarkey, 2003) Fortfarande är det viktigt att erbjuda 

vana användare möjligheten till  interaktion,  till  exempel  genom en bannerannons för att  kunna 

bygga en relation (Dahlén, 2002).

Ett sätt för företag att locka till sig den vana internetanvändaren är att placera sig på rätt plats. En 

väg till att placera sig på rätt plats är att knyta marknadsföringen till det som den vana användaren 

lägger  fokus på vid besöken på webbplatser.  Detta  är  en av anledningarna till  att  placering av 

marknadsföring bara blir allt viktigare. (Dahlén, 2002)

3.1.4 Affiliatemarknadsföring
Affiliatemarknadsföring  innebär  att  ett  företag  marknadsför  sig  på  webbplatser  via  ett 

affiliateprogram, detta medför att de annonserar på flera webbplatser. Företaget har en annons på en 

annan webbplats än sin egen därifrån klickar kunden sig vidare till företagets egna webbplats men 

företaget  betalar  enbart  för  det  resultat  som  uppnås  och  inte  enbart  för  att  ha  reklamen  på 

webbplatsen, eftersom annonsen kanske inte leder till något. (Gay et al., 2007) Det hela liknas vid 

digitalt baserad resultatmarknadsföring där affiliateprogrammet är mellanhanden mellan annonsören 
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och kunden. Idén med affiliatemarknadsföring är att företaget betalar för sin annons enligt en viss 

modell. För detta finns det tre principer:

 Sales - Företaget betalar bara för de kunder som faktiskt köper något från  

dem.

 Lead - Företaget betalar en summa för de kunder som registrerar sin 

information på deras webbplats.

 Per klick - Företaget betalar en summa för varje kund som klickar sig vidare till 

deras webbplats. (Frankel, 2007)

Företaget  får  sedan  välja  vilken  av  dessa  betalningsalternativ  som  ska  gälla  i  just  deras  fall 

(tradedoubler.com). Vidare är en fördel med affiliatemarknadsföring att företaget på ett enkelt sätt 

kan spåra hur bra en annonseringskampanj gått då det är lätt att följa hur många affärer som faktiskt 

gjorts på grund utav annonseringen. (Frankel, 2007) 

3.2 Användarvänlighet

Användarvänlighet är ”Kungen på Internet” enligt Nielsen (2001). Användarvänlighet handlar om 

hur väl kunden kan använda sig av en webbplats. En kund kommer inte slösa bort en massa tid på 

sådant  som  är  förvirrande,  långsamt  och  inte  uppfyller  deras  behov.  I  och  med  att  antalet 

webbplatser ökar för varje dag och Internet erbjuder idag ett enormt utbud uppvisar kunden en 

otålighet och kräver att allt ska flyta på som det ska. Därför måste ett företags webbplats omedelbart 

visa upp att den är enkel, snabb och uppfyller kundens behov. En sida som kunden kan använda och 

få  ut  det  den  vill  ha.  Om ett  företags  webbplats  inte  uppfyller  det  kommer  kunden att  lämna 

webbplatsen. (Nielsen, 2001; Gay, 2007)

3.2.1 Användbarhetsprinciper

Nielsen (1993) har utvecklat ett sätt för att undersöka användarvänligheten på de flesta typer av 

informationssystem. Detta undersökningssätt kallas för Nielsens tio användbarhetsprinciper. Dessa 

har sedan omarbetats av Barnum (2002) för att mer passa för att undersöka användarvänligheten av 

webbplatser. 

Nedan  presenteras  Nielsens  (1993)  och  Barnums  (2002)  olika  beteckningar  av  de  tio 

användbarhetsprinciperna och vad de innebär. 
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Nr: Nielsen Barnum Beskrivning
1 Feedback Synlighet  av  sys-

temets status
Visar var kunden är någonstans i systemet. Vart kunden 
kommer ifrån och vart den ska. 

2 Tala 
användarens 
språk

Systemet matchar 
den verkliga värl-
den

Använd ord som kunden förstår. Förstå vilka kunderna 
är och vad de har för behov och vad de vill ha. 

3 Tydligt 
markerade 
utgångar

Användarkontroll 
och frihet

Kunder  tycker  inte  om  att  känna  sig  instängda.  Om 
kunden av misstag väljer en funktion ska det vara tydligt 
hur den kommer därifrån. 

4 Konsekvens Konsekvenser 
och standarder

Använd  samma  ord,  kommandon  osv  genom  hela 
webbplatsen. Visa liknande information på samma plats 
på webbplatsen. Följer standarder för webbplatser. 

5 Förebygga fel Förebygga fel Bättre än bra felmeddelanden är att helt undvika fel från 
början genom enkel design. 

6 Användaren 
behöver  inte 
tänka

Igenkänning snar-
are  än  framkalla 
erfarenhet

Synliga länkar för användarna. Logisk namngivning.

7 Genvägar Flexibelt  och eff-
ektivt att använda

Kort  uppladdningstid,   möjlighet  till  kortkommandon 
och favoritmarkering. 

8 Enkel  och 
naturlig dialog

Estetisk och mini-
malistisk design

Ett  enkelt  gränssnitt.  Less  is  more.  Ingen  överflödig 
information.

9 Bra 
felmeddelanden

Hjälp  användaren 
känna  igen,  dia-
gnostisera  och 
åtgärda fel

Felmeddelanden ska presenteras på ett enkelt sätt,  inte 
genom några felkoder. 

10 Hjälp  och 
dokumentation

Hjälp  och  doku-
mentation

Integrerad  hjälp  på  webbplatsen.  Hjälptexter  på  varje 
sida.

Tabell 1: Presentation av de tio användbarhetsprinciperna ordnade efter Barnum (Nielsen, 1993, Barnum, 2002)

För  att  mäta  om Swedbanks  tjänst  för  att  ansöka  om privatlån  via  Internet  är  användarvänlig 

kommer Barnums anpassning av Nielsens användbarhetsprinciper till webbplatser användas.

1. Synlighet av systemets status

För att en webbplats ska uppfylla denna princip är det viktigt att webbplatsen informerar om var 

kunden befinner sig, vad som är bakåt och vad som är nästa steg på webbplatsen. En viktig del av 

denna princip är att länkarna är ordentligt markerade och att varje sida är tydligt markerad med 

exempelvis rubriker om vilken del den tillhör och att det är tydligt markerat var kunden kommer 

från  (Barnum,  2002).  Denna  princip  avser  webbplatsens  navigering  som talar  om var  kunden 

befinner sig. En navigering ska besvara tre grundläggande frågor, Var är jag? Var har jag varit? och 
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Vart kan jag gå? Webbplatsen bör visa var kunden är i förhållande till webben som helhet. (Nielsen, 

2001)

2. Systemet matchar verkligheten

Enligt denna princip måste webbplatsens språk matcha det verkliga språket som kunderna använder 

sig av i vardagen och inte svåra facktermer som kunder inte hört talas om tidigare. Språket som 

används på webbplatsen ska vara ord och fraser som kunden känner igen och är van vid. Då en 

webbplats har många kunder med olika bakgrunder och olika språkkunskaper blir denna princip en 

utmaning. Informationen på webbplatsen måste komma i en naturlig och logisk ordning, helst från 

en liknande situation i den verkliga världen. (Barnum, 2002) De bästa webbplatserna tar inte för 

givet att deras kunder är experter på området (Gay et al., 2007).

3. Användarkontroll och frihet

Kunden väljer ofta fel vägar av misstag på webbplatsen, därför måste nödutgångar tydligt markeras. 

Detta för att kunden enkelt ska kunna avbryta besöket på den av misstag besökta sidan utan att 

behöva genomgå en längre dialog. En enkel typ av nödutgång är att företag på varje sida har en 

tillbakaknapp så att kunden enkelt kan ta sig tillbaka till det föregående steget, detta ger kunden en 

känsla av kontroll. (Barnum, 2002)

En bra strategi för att uppfylla denna princip är att företaget har sin logotyp på varje sida och att 

denna logotyp fungerar som en länk till startsidan för webbplatsen (Nielsen, 2001).

4. Konsekvens och standarder

För att följa denna princip är det viktigt att företaget använder samma ord och utryck för saker 

genom hela webbplatsen.  Detta  för att  kunden hela tiden ska veta  vad företaget  syftar  på.  Till 

exempel vid lån till  privatpersoner mellan 30 000 kr och 350 000 kr som har två benämningar 

privatlån och konsumtionslån. Företaget måste välja ett av dessa uttryck och hålla sig till det för att 

kunden inte ska bli förvirrad. Webbplatsen ska även ha samma uttryck vid länkar till nya sidor som 

rubriken för den nya sidan, detta för att kunden ska veta att den kommit till rätt sida. En viss typ av 

information ska finnas på ungefär samma ställe på alla sidor, till exempel ska kontaktuppgifter för 

olika avdelningar finnas på samma ställe på de olika avdelningarnas sidor. (Barnum, 2002; Frankel, 

2007)

Webbplatsen bör följa de regler och standarder som finns på Internet till exempel HTML-standard. 

Vid  avvikelser  från  standarder  skapas  tillfällen  då  oanvändbara  funktioner  kan  uppkomma  på 
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webbplatsen, därför bör standarder följas. (Barnum, 2002) Webbplatsen ska även fungera i olika 

sorters webbläsare, framförallt då inte alla webbläsare läser kod på samma sätt (Gay et al., 2007).

5. Förebygga fel

Med hjälp av en försiktig design kan företaget förebygga att fel på webbplatsen uppkommer, det är 

den bästa lösningen, bättre än bra felmeddelanden. Med hjälp av vägledning och information kan 

kunden finna sin önskade väg och lyckas med sitt syfte. (Barnum, 2002)

Genom att företag använder redan befintliga formulär istället för att konstruera nya kommer felen 

att minskas. Inmatning av data är en vanlig källa till att fel uppstår på en webbplats. Om ett fel 

uppstår ska kunden lätt kunna åtgärda det. (Barnum, 2002)

6. Igenkänning snarare än framkallande av tidigare erfarenhet

Kunden ska inte behöva komma ihåg hur den gjorde förra gången utan den ska hela tiden känna 

igen var den befinner sig. Om kunden tydligt kan se var den befinner sig kommer den inte att tappa 

bort sig, utan hela tiden känna igen sig om vart den befinner sig på sidan. Genom att tydligt märka 

länkar och rubriker kommer kunden känna igen sig. Kunden ska enkelt hitta instruktioner om hur 

webbplatsen kan användas. (Barnum 2002)

7. Flexibelt och effektivt att använda

Länkarna ska ta kunden dit det är meningen, om kunden klickar på en länk till information om 

amortering  ska  länken  inte  ta  kunden  till  en  sida  med  information  om  pensionssparande. 

Webbplatserna  ska  vara  byggda  så  att  kunden  enkelt  kan  favoritmarkera  en  viss  sida  på 

webbplatsen. Bilder och liknande ska gå snabbt att ladda. (Barnum, 2002) En kund väntar ungefär 

åtta sekunder på att en sida ska laddas innan den lämnar sidan. Det är alltså den tiden som sidan 

måste hinna laddas på. (Gay et al., 2007)

8. Estetisk och minimalistisk design

Denna princip  handlar  om att  webbplatsen  ska  innehålla  de  bästa  texterna  och bilderna  för  att 

förtydliga budskapet. För mycket information och fel information blir distraherande för kunden och 

tar upp onödigt mycket tid. Företag ska placera information som sällan används åtkomligt via en 

länk och om kunden kommer in på webbplatsen via en sådan sida är det viktigt att det finns länkar 

för att komma tillbaka till huvudsidan. (Barnum, 2002; Frankel, 2007)

Nielsen (1993) beskriver denna princip som ”less is more”, ingen överflödig information och ett 
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enkelt gränssnitt mot kunden är vad som behövs. Håll det kort och attraktivt (Gay et al., 2007).

9. Hjälpa användaren känna igen, diagnostisera och åtgärda fel

Det är viktigt att företaget skriver ut felmeddelanden i vanlig text och inte i koder, kunden måste 

kunna förstå felet som uppstått (Nielsen, 1993). Felmeddelandet bör också föreslå en lösning på 

problemet alternativ en länk till lösningen på problemet. Det räcker inte med enbart en text som 

förklarar vilket fel som uppstått, det måste även presenteras en lösning till  problemet. (Barnum, 

2002)

10. Hjälp och dokumentation

Ibland  behöver  kunden  hjälp,  då  ska  hjälpen  och  dokumentationen  finnas  integrerad  i  själva 

webbplatsen, antingen genom länkar till  speciella hjälpsidor eller på varje sida (Barnum, 2002). 

Hjälpen ska vara enkel att söka i och fokusera på kundens uppgift. (Nielsen, 1993) En av sakerna 

som ett företag inte ska ha på sin webbplats är ofullständiga kontaktuppgifter det ska vara enkelt för 

kunden att kontakta företaget (Gay et al., 2007).

3.3 Självservice

Teknologibaserad självservice (TBSS) går ut på att kunden ska göra så mycket så möjligt av sina 

tjänster själv. Till TBSS räknas bankomater, internethandel, biljettbokning, självscanning med mera. 

TBSS  är  ingen  ny  uppfinning  utan  hade  1995  funnits  i  cirka  20  år.  Anledningen  till  att 

nyttjandegraden av TBSS inte ökat i snabb takt beror på att kunderna inte har varit redo för den 

omställningen  som  en  TBSStjänst  innebär.  För  att  en  kund  ska  välja  att  använda  sig  av  en 

TBSStjänst krävs det att ett antal faktorer uppföljs: 

 Hastighet

 Kontroll

 Pålitlighet

 Användarvänlighet

 Tillfredsställelse (Dabholkar, 1995)

Fördelarna med att införa ett TBSSsystem är att det frigör resurser från det egna företaget eftersom 

mer ansvar läggs över på kunden (Dabholkar, 1995). Självservice leder till besparingar för företaget 
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och leder ofta till ökad kundnöjdhet med en större omsättning till följd eftersom kunden kan göra 

sina  ärenden  när  kunden  själv  vill,  istället  för  på  ett  begränsat  antal  tider.  (Dabholkar,  1995, 

Lovelock & Writz, 2007)

3.4 Arbetsmodell

Enligt dessa teorier kan inte ett företag ha en fungerande webbplats med kunder som besöker den 

om inte marknadsföringen, användarvänligheten och självservicen är tillfredsställande. För att en 

kund ska använda sig av en självservicetjänst måste den uppfylla vissa faktorer och en av dessa är 

användarvänlighet  (Dabholkar,  1995).  Utan marknadsföring  eller  användarvänlighet  kan inte  en 

webbplats fungera (Hedlund & Pappinen, 1999; Nielsen, 2001). Om ingen hittar till webbplatsen 

kan ingen använda den och om webbplatsen är för svår är det inte heller någon som kan använda 

den.  Utifrån  detta  har  en  egen  modell  utvecklats  som  visar  på  detta  samband.  För  att  en 

självservicetjänst på en webbplats ska fungera krävs det både fungerande marknadsföring och bra 

användarvänlighet  annars  kommer  kunderna  inte  använda  tjänsten  utan  kommer  gå  de  vanliga 

vägarna för att få tag på tjänsten. 

För  att  kunden  ska  hitta  till  webbplatsen  måste  det  finnas  marknadsföring  så  att  kunden 

uppmärksammar webbplatsen.  Utan marknadsföring kan inte  kunden hitta till  webbplatsen.  När 

kunden har kommit  till  webbplatsen måste webbplatsen vara användarvänlig så att  kunden kan 

förstå och hitta på webbplatsen samt kunna använda den. Kunden kommer till webbplatsen och har 

med sig vissa förutsättningar som erfarenheter, förväntningar och krav. Dessa påverkar om och hur 

kunden  använder  sig  av  webbplatsen.  Om  det  finns  en  tillfredsställande  marknadsföring  och 

användarvänlighet kan webbplatsen och dess självservicetjänst fungera,  finns inte detta kommer 

inte  självservicetjänsten  bli  använd.  Dålig  användarvänlighet  är  samma  sak  som  dålig 

marknadsföring (Gay et al., 2007). 
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Figur  2:  Arbetsmodell  som  visar  relationen  mellan  kunden,  marknadsföring,  användarvänlighet,  självservice  och 

ansökan
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4 Metod

Kapitlet  syftar  till  att  presentera  hur  arbetet  med  uppsatsen  gått  till.  Kapitlet  innehåller  en  

presentation av undersökningsmetoden och genomförandet. 

4.1 Undersökningsmetod

Det är syftet som avgör undersökningsmetoden. Syfte med uppsatsen var att undersöka vad kunder 

tycker  om  marknadsföringen  och  användarvänligheten  privatlåneansökan  via  Internet  vilket  är 

subjektivt tyckande. För att undersöka hur kunder uppfattar att det är att söka privatlån via Internet 

har  de  tillfrågats  med  hjälp  av  observationer  med  intervju  samt  att  en  enkätundersökning  har 

genomförts på Swedbanks bankkontor i Västerås City för att undersöka vad som påverkar kunder 

att välja en viss kanal för privatlåneansökan. Observation valdes som undersökningsmetod för att 

detta är ett bra sätt för att undersöka användarvänlighet (Barnum, 2002).

Från början var det tänkt att den huvudsakliga resultatinsamlingen skulle komma från två stycken 

enkätundersökningar en via Swedbanks bankkontor i Västerås City och en via telefonbanken. Då 

den via telefonbanken inte gått att genomföra, på grund av semestrar och liknande på Swedbank, 

fick den strykas från planerna. Enkätundersökningen via bankkontoret fick inte så många svar som 

önskat, troligen på grund av det ekonomiska läget. Därför blev observationerna med intervju den 

huvudsakliga resultatinsamlingen. Något som enbart påverkat uppsatsen positivt. 

4.2 Genomförande

Bakgrundsdata  har  samlats  in  genom  en  litteraturstudie  för  att  hitta  teorier  och  bakgrund  till 

problemet. Det har även genomförts möten med Swedbank för att få reda på mer om deras problem 

och funderingar och hur de ser på situationen.

För att samla in den huvudsakliga datan för undersökningen har observationer genomförts med 24 

stycken  respondenter  för  att  undersöka  vad  de  tycker  om  marknadsföringsstrategin  och 

användarvänligheten för att Swedbank tjänst för att söka privatlån via Internet. Dessutom har det 

genomförts en enkätundersökning på Swedbanks bankkontor i Västerås city för att ta reda på vad 

kunderna ansåg om att ansöka om privatlån via Internet.
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De bakgrundsvariabler som tas upp i enkäten, kön och ålder, är sådan information som först skulle 

användas  i  uppsatsen  men  då  inga  teorier  hittades  för  detta  kommer  dessa  inte  att  användas. 

Enkätundersökningen och observationerna hade redan påbörjats när detta beslutades därför är dessa 

frågor kvar. 

4.2.1 Litteraturstudier

För att undersöka vad som tidigare skrivits om problemområdet och vilka som är ”mästare” på 

området  har  en  källsökning  gjorts  av tidigare  litteratur  (Eriksson & Widersheim-Paul,  2001).  I 

litteraturstudien  har  tidigare  kurslitteratur  studerats,  sökningar  har  gjorts  på  Internet,  besök till 

Mälardalens Högskolas biblioteket har ägt rum samt att sökningar i databasen ELIN@Mälardalen 

har utförts. Under dessa studier har mycket data samlats in som sedan har studerats för att kunna 

sålla  ut  det  som  är  relevant  för  uppsatsen.  Sökningarna  har  genomförts  med  uttryck  som 

marknadsföring,  marketing,  användarvänlighet,  usability,  reklam,  online  advertising,  Internet, 

självservice och Privatlån.

4.2.2 Möte med Swedbank

För att ta reda på mer om Swedbank och deras marknadsföring på och användning av Internet har 

återkommande  möten  med  dem  hållits.  På  dessa  möten  har  uppsatsgruppen  träffat  olika 

representanter  för  Kunderbjudanden  och  Produkter,  Marketing  Development  och  andra  för  oss 

relevanta  personer  på  företaget.  Även  enkätundersökningen  och  dess  utformning  samt 

observationerna med intervju har diskuterats under dessa möten. Mötena med Swedbank kan ses 

som  ostrukturerade  besöksintervjuer.  Att  de  är  uppbyggda  som  ostrukturerade  intervjuer  kan 

medföra att viktig information missats då det är en svår intervjusituation men samtidigt kan det 

medföra att oplanerade men intressanta aspekter plockas upp (Eriksson & Widersheim-Paul, 2001). 

En  sak  som vi  plockade  upp  är  att  Swedbank  använder  sig  av  affiliatemarknadsföring  för  att 

marknadsföra privatlån på Internet.

4.3 Att söka lån på Internet hos Swedbank

Studier har genomförts på hur Swedbank marknadsför sina privatlån på Internet, hur kunden tar sig 

från  annonsen  till  ansökningsprocessen  och  hur  ansökningsprocessen  ser  ut.  Swedbanks 

bannerannonser runt om på Internet har studerats. Även frågor till Swedbank har ställts för att ta 
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reda  på  mer  om  deras  marknadsföring  och  avsikten  med  den.  Till  en  början  studerades  hur 

Swedbank  marknadsför  sig  på  Internet  utifrån  de  valda  teorierna,  sedan  studerades 

användarvänligheten utifrån Nielsen och Barnums användbarhetsprinciper. 

4.3.1 Observation med intervju

För  att  undersöka  hela  flödet  för  att  söka  privatlån  via  Internet,  från  marknadsföring  till 

användarvänlighet,  har  observationer  genomförts  samt att  frågor  har ställts  så att  observationen 

även blev som en intervju. Intervjuer är kvalitativ datainsamling då frågorna är öppna. Frågorna 

som ställts under observationerna är både kvantitativa och kvalitativa då svaren på huvudfrågorna 

gick att mäta, kvantitativ data, medan följdfrågorna gav kvalitativ data. (Eriksson & Widersheim-

Paul,  2001)  Frågorna  som  ställts  under  observationerna  är  utformad  som  semistrukturerade 

intervjuer med en blandning av öppna och slutna frågor. För intervjufrågorna se bilaga A.

Observationerna har gått till så att respondenterna har suttit vid en dator. Respondenterna har fått 

instruktioner om att de ska gå in på blocket.se och välja en bil för mellan 30 000 kr och 350 000 kr. 

Därefter har de tittat på bilen och Swedbanks bannerannons för att sedan klicka på annonsen och gå 

vidare till Swedbanks sida för att söka privatlån via Internet. Respondenterna har sedan fått göra en 

fiktiv ansökan om privatlån. Under tiden har de observerats för att se hur de gjorde och reagerade. 

När respondenterna gjort den fiktiva ansökningen ställdes frågor om ansökningsprocessen. 

24  stycken  observationer  har  genomförts,  de  är  genomförda  i  respondenternas  vardagsmiljö 

antingen på jobbet eller i hemmet. Detta för att situationen då observationen genomförs ska vara så 

lik respondentens vanliga mönster som möjligt.

4.3.2 Enkätundersökning

För att ta reda på vad kunderna ansåg om att söka privatlån på Internet har en enkätundersökning 

genomförts på Swedbanks bankkontor i Västerås City. Enkätundersökningen har gått till så att de 

banktjänstemän  som arbetar  med bokade  kunder  lämnat  ut  enkätundersökningen till  kunder  de 

träffat  angående  privatlån.  Enkätundersökningen  är  utformad  utifrån  de  frågeställningar  som 

Swedbank har. Se bilaga B för enkätundersökningen.

Enkätundersökningar ger oftast kvantitativ data, huvudfrågan i enkätundersökning är öppen och gav 

därmed  kvalitativ  data  även  om vissa  av  frågorna  gav  mätbara  svar,  kvantitativa.  (Eriksson & 
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Widersheim-Paul, 2001)

Enkätundersökningen  har  testats  med  hjälp  av  några  testundersökningar  för  att  kontrollera  att 

frågorna på enkäterna är formulerade på ett enkelt och lättförståeligt sätt, samt för att kontrollera att 

respondenterna  känner  att  enkäten  uppfyller  kraven  på  sekretess.  Utifrån  detta  har  sedan 

förändringar gjorts på enkätundersökningen. 

Enbart  16 stycken enkäter har kunnat samlats in från bankkontoret i Västerås City.  Efter  att  ha 

pratat med personalen på bankkontoret har uppgifter framkommit om att det har varit mycket färre 

privatlåneansökningar än vanligt på bankkontoret. Personalen trodde att det beror på finanskrisen 

och att kunderna väljer att spara sina pengar istället för att köpa nya saker. Något som stärks av att 

handeln med fonder ökat under 2009 (Avanza bank, 2009).

4.4 Urval

Observationerna med intervju har genomförts med personer i blandade åldrar och från båda könen. 

Observationer  har  gjorts  på  personer  som är  kunder  men  även  på  de  som inte  är  kunder  hos 

Swedbank. De personer som observerats är personer som funnits på arbetsplatser, studieplatser och 

liknande men även personer från bekantskapskretsen. Detta på grund av tidsramen för uppsatsen 

som begränsat möjligheten till ett annat urval. 

Enkätundersökningarna delades ut på Swedbanks bankkontor i Västerås City av banktjänstemän 

som arbetar  med bokade möten till  kunder  de träffat  angående privatlån.  De respondenter  som 

deltagit har blivit utvalda beroende på att de kommit in på bankkontoret i Västerås City och pratat 

privatlån.

4.5 Validitet och reliabilitet

Validitet är det viktigaste kravet på en undersökning, om inte undersökningen svarar på avsikten 

med undersökningen spelar det ingen roll om den, mätningen, är riktigt gjort, reliabel (Eriksson & 

Widersheim-Paul, 2001).

Validitet innebär att undersökningen har mätt det som var avsett att undersökas och inget annat 

(Thurén,  2004).  Avsikten  med  uppsatsen  är  att  undersöka  hur  marknadsföring  och 

användarvänlighet påverkar kundernas val av kanal för att söka privatlån och det är vad som svaras 

på i slutsatsen. Enligt definitionen uppfyller uppsatsen därmed kravet på validitet.
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Reliabilitet  handlar  om  att  samla  in  tillförlitlig  data  (Thurén,  2004).  Med  det  menas  att  en 

undersökning kan utföras flera gånger av olika personer men fortfarande få samma resultat. Urvalet 

ska vara representativt för samhället för att undersökningen ska vara reliabel.  Då undersökningen 

har genomförts på arbetsplatserna, studieplatserna och i bekantskapskretsen är det inte säkert att 

någon annan som skulle genomföra undersökningen i framtiden skulle få samma resultat. 

4.6 Metod- och källkritik

Vid  observationerna  med  intervju  är  det  lätt  att  påverka  respondenterna  särskilt  då  följdfrågor 

ställdes  till  de  ursprungliga  frågorna  beroende  på  vad  respondenterna  svarade  (Eriksson  & 

Widersheim-Paul, 2001). Observation med intervju upplevs annars som den bästa metoden för att 

undersöka marknadsföringen och användarvänligheten,  detta  just  för att  det  är  möjligt  att  ställa 

följdfrågor till respondenten. Det hade varit önskvärt om fler observationer hade hunnit genomföras 

för att få ett säkrare resultat. Att inte fler observationer gjordes beror på den begränsade tiden. 

Då det sista steget i ansökningsprocessen för att söka lån på Internet hos Swedbank, se sidan 30, 

genererar en kreditupplysning har inte detta steg kunnat undersökas då avsikten inte är att söka ett 

riktigt privatlån. Om en person har många kreditupplysningar kommer personen inte beviljas några 

lån och kan då exempelvis  inte ta lån till  en bostad.  På grund av detta  har respondenterna för 

observationerna inte heller gått till det sista steget.

Något som kan uppfattas negativt är att det i uppsatsen i vissa fall använts av äldre litteratur, ett 

exempel  på  det  är  Nielsen,  1993.  Trotts  detta  upplevs  denna  litteratur  relevant  för  syftet  och 

stämmer väl överens med dagens teoretiker, den äldre litteraturen stärks även av nyare litteratur som 

visar att det inte ändrats så mycket med tiden. 

I  undersökningen  är  alla  respondenter  oberoende  av  varandra  vilket  gör  att  svaren  på 

intervjufrågorna blir  ärliga och korrekta eftersom de inte hämtar  svaren från samma källa.  Hos 

Swedbank ställer de anställda sig väldigt positivt till sina produkter och tjänster, samt att de hämtar 

sin information från samma källa vilket gör att de kan ge en väldigt färgad bild.
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5 Resultat

Kapitlet syftar till att presentera det resultats som framkommit genom studier av marknadsföring  

och  användarvänlighet  för  att  söka  privatlån  på  Internet  hos  Swedbank,  observationerna  med  

intervju samt enkätundersökningen.

5.1 Att söka lån på Internet hos Swedbank

Här presenteras flödet för att söka privatlån via Internet som respondenterna för observationerna har 

testat.

5.1.1 Marknadsföringen

Swedbank  lägger  stort  fokus  på  Internet  i  sin  marknadsföringsstrategi  (Bryngelson,  2009).  De 

marknadsför sina privatlån på flera olika webbplatser på Internet, bland annat på blocket.se där de 

använder sig av en räknesnurra (Bild 1) som räknar ut hur mycket det skulle kosta att ta ett lån på 

objektet.  Snurran kommer upp vid objekt mellan 30 000 kr och 350 000 kr, vid andra summor 

kommer en bannerannons angående hjälp av finansieringen upp. (www.blocket.se, Boestam, 2009) 

De  ansvariga  för  marknadsföringen  på  Swedbank  tror  att  kunderna  ser  räknesnurran  mer  som 

rådgivning vid köp av en produkt från blocket.se istället för traditionell reklam, det är en slags 

köphjälp för kunderna. De ansvariga för marknadsföringen av privatlån vet att det finns potentiella 

kunder på blocket.se då de som till exempel tittar på bilar ofta vill köpa en och då ibland vill ha 

hjälp med finansieringen. (Bryngelson, 2009)

Bild 1: Marknadsföring på Internet av privatlån hos Swedbank (www.blocket.se)
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En annan webbplats som Swedbank annonserar på är Internet Banklån, där använder de sig av en 

mer traditionell bannerannons (Bild 2) som inte ger någon annan information än att kunden kan 

söka lån hos dem. (www.swedbank.se)

Swedbank marknadsför framförallt sina privatlån med hjälp av affiliatemarknadsföring, då det ger 

möjlighet till att nå ut till rätt kunder. Det gör att de enbart behöver betala för antalet faktiskt sökta 

lån istället för att betala för varje klick. (Bryngelson, 2009) Denna bannerannons (Bild 2) är ett 

exempel där Swedbank använder sig av affiliatemarknadsföring I detta fall använder sig Swedbank 

av tredjepartsföretaget Tradedoubler (www.internetbanklan.se). 

Bild 2: Marknadsföring på Internet av privatlån hos Swedbank (www.internetbanklan.se)

5.1.2 Ansökningsprocessen

Steg 1

När kunden klickat på några av dessa banners kommer kunden vidare till Swedbanks webbplats för 

privatlån och där kan kunden ansöka om privatlån, alla kan ansöka om privatlån via Swedbanks 

webbplats  även  de  som  inte  är  kunder.  Swedbank  visar  vilket  steg  kunden  befinner  sig  på  i 

ansökningsprocessen och vad de olika stegen avser (Bild 3). Det finns även generell information om 

hur ansökningsprocessen går till och talar om att direkt efter ansökan får du ett preliminärt besked. 

Kunden kan genom att klicka på en länk få mer information om PrivatlånDirekt. Kunden får även 

information om hur räntesättningen går till (Bild 3). (swedbank.se)
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Bild 3: Steg 1 för att söka privatlån på internet hos Swedbank (www.swedbank.se)

Kunden ska i Steg 1 välja amorteringssätt (Bild 3). Nedan presenteras informationen om vad som 

menas med rak amortering och annuitet (Bild 4). 

Bild 4: Information om amorteringssätt (www.swedbank.se)

Steg 2

När kunden kommer till Steg 2 i ansökningsprocessen ska den fylla i sina personuppgifter (Bild 5). 

Informationen om hur de olika stegen i ansökningsprocessen ser ut följer med från Steg 1 (Bild 3) 

till Steg 2 (Bild 5). Information saknas om vad som menas med servicekonto eller avi (Bild 5)
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Bild 5: Steg 2 för att söka privatlån på internet hos Swedbank (www.swedbank.se)

Steg 3

I det tredje steget ser kunden en sammanställning över sina angivna uppgifter (Bild 7). Efter att 

kunden kontrollerat sina uppgifter får kunden välja Swedbank eller en Sparbank för placering av sitt 

privatlån. Kunden får även kryssa i en ruta för att intyga att den är tillsvidareanställd sedan minst 

sex månader  tillbaka  och att  kunden godkänner  att  ytterligare  uppgifter  inhämtas.  Därefter  går 

kunden vidare till Steg 4 och får ett preliminärt svar på låneansökan. 

Bild 6: Sammanställning av privatlåneansökan (www.swedbank.se)
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Steg 4

Detta steg presenterar ett preliminärt besked på om ansökan blir beviljad eller inte. Det går inte att 

ta  sig  till  Steg  4  för  att  se  hur  det  steget  går  till  utan  att  det  vid  det  steget  genereras  en 

kreditupplysning.

Felmeddelande

När  ansökan  testades  kom  det  fram  ett  felmeddelande  (Bild  6).  Felmeddelandet  talar  om  att 

personnummret är fel i fyllt, det talar inte om hur personnummret ska fyllas i för att det ska bli 

korrekt. Detta felmeddelande kom upp på Steg 2 i ansökningsprocessen.

Bild 7: Felmeddelande utan förklaring (www.swedbank.se)

5.2 Observation med intervju

Svaren från observationerna med intervju kommer att  presenteras i  beskrivande text och ibland 

kompletteras med diagram. Svaren är indelade efter allmänt,  marknadsföring,  användarvänlighet 

och slutligen, precis som vid observationen med intervju. Svaren rörande användarvänlighet delas 

in efter  användbarhetspriciperna.  Det har genomförts  24 stycken observationer med intervju för 

uppsatsen. 

5.2.1 Allmänt

Samtliga respondenterna använder datorer dagligen. De flesta använder även Internet dagligen och 

majoriteten  använder Internet till att söka information, läsa nyheter och uträtta bankärenden och 69 

procent av respondenterna gör även inköp via Internet. 

Av respondenterna besöker 29 procent swedbank.se några gånger i månaden, och 26 procent av 

respondenterna besöker swedbank.se några gånger i veckan eller dagligen. 

Av respondenterna är 67 procent  medvetna om att  det  går att  ansöka om privatlån via  Internet 
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medan 33 procent inte visste att det är möjligt. De som visste att det gick att ansöka om lån via 

Internet hos Swedbank hade majoriteten på 83 procent främst sett informationen på bankens egen 

webbplats och de resterande 17 procenten sett det i reklam via TV, radio eller tidningar. Några av 

respondenterna berättade att det gick att söka lån via Internet hos andra banker och då antog att det 

även gick att göra hos Swedbank. 

5.2.2 Marknadsföring

Av respondenterna tycker 83 procent att det är bra att marknadsföra privatlån på Internet så som 

Swedbank gör med räknesnurran (Bild 1). Då får de upp ögonen för banken och på så sätt kan de 

som inte redan är kunder tänka sig att bli det i framtiden. 17 procent tycker att det till viss del är bra 

att  marknadsföra  sig  så  på  Internet  men  säger  att  det  snarare  är  behovet  som  styr  än 

marknadsföringen. 

Diagram 1: Ser du denna marknadsföring som reklam eller rådgivning?

Av respondenterna ser 92 procent att räknesnurran på blocket.se (se Bild 1) är ren reklam och lägger 

därmed inte fokus på den speciellt länge. Majoriteten av respondenterna menar att det inte ser ut 

som att räknesnurran (Bild 1) hör ihop med annonsen utan de ser den enbart som reklam. 8 procent 

av respondenterna ser den som rådgivning eller köphjälp eftersom den sammanlänkar annonsen 

med ett  erbjudande från  banken där  kunden ser  det  aktuella  månadsbeloppet  vid ett  eventuellt 

privatlån

5.2.3 Användarvänlighet

1. Synlighet av systemets status 
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När respondenterna är inne på Swedbanks tjänst för att söka privatlån via Internet ser 83 procent 

klart och tydligt i vilken del av ansökningsprocessen de befinner sig eftersom Swedbank har en list 

som visar i vilket steg som kunden befinner sig och hur många steg som är kvar. Respondenterna 

tycker att det är bra att det står vad varje steg innehåller. Samtliga respondenter tycker att det är 

tydligt med knappar som visar vägen framåt och tillbaka mellan stegen, vilket respondenterna anser 

gör det lätt att navigera mellan de olika stegen under ansökningsprocessen. 

2. Systemet matchar verkligheten

Diagram 2: Webbplatsen använder ord och uttryck som jag förstår

Av respondenterna är det 33 procent som har problem med att de inte förstår alla ord och uttryck 

som finns på webbplatsen, 42 procent förstår det mesta men skulle behöva mer förklaringar för att 

förstå vad alla ord och uttryck innebär. Av respondenterna är det 6 procent som tycker att det är 

svårt med vissa ord som finns på webbplatsen, bland annat annuitet och rak amortering, vilket gör 

det svårt för dem att faktiskt söka privatlån. Hela 25 procent av respondenterna förstår så lite att de 

inte ens skulle ge sig på att försöka ansöka om privatlån via Internet.  Detta syns även genom att 

enbart 33 procent av respondenterna anser att det finns tillräckligt med information på webbplatsen 

för att söka privatlån. 42 procent tycker att det saknas förklaringar på vad olika ord innebär, medan 

4 procent tycker att de hittar det mesta av den information som de kan tänkas behöva, men säger att 

de gärna skulle ha mera förklaringar. 21 procent saknar så pass mycket information att de över 

huvud taget inte kan ansöka om privatlån via Internet, de känner helt enkelt att de behöver gå in på 

ett bankkontor för att få hjälp. 

3. Användarkontroll och frihet

Samtliga respondenter upplever att de enkelt kan ta sig tillbaka dit de kom ifrån. Tydliga knappar 
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gör det enkelt för respondenterna att navigera runt på Swedbanks tjänst för att söka privatlån via 

Internet. Om de kommit in på en felaktig väg eller vill gå tillbaka för att ändra något val upplever de 

att de enkelt kan göra det med hjälp av framåt- och bakåtknapparna. 

4. Konsekvens och standarder 

Samtliga respondenter upplever att Swedbank är tydliga i ansökningsprocessen då de hela tiden 

använder sig av samma ord och uttryck i sina texter.

5. Förebygga fel

På frågan om det är tydligt hur ansökningsformuläret ska fyllas i är det delade uppfattningar då 

ungefär hälften av respondenterna, 54 procent inte har några problem, medan den andra hälften på 

46 procent tycker att det borde vara mer förklaringar om vad fälten egentligen betyder. 

6. Igenkänning snarare än framkallande av tidigare erfarenhet

Texterna  på  Swedbanks tjänst  för  att  ansöka om privatlån  via  Internet  är  enligt  87 procent  av 

respondenterna bra utformade medan 13 procent tycker att texterna har med för mycket fackuttryck 

för att gemene man ska förstå vad som menas. Tjänsten har enligt samtliga respondenter tydliga 

rubriker om vad som ska göras i varje steg av ansökningsprocessen, till exempel personuppgifter, 

lånebelopp mm. 

7. Flexibelt och effektivt att använda 

Diagram 3: Jag kan snabbt och enkelt hitta den information jag behöver för att kunna söka privatlånet

Av respondenterna tycker 25 procent att det är lätt att hitta information. 19 procent vet vart de ska 

börja leta för att hitta information om privatlånet.  Av respondenterna hittar  56 procent inte den 
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information de behöver, utan skulle istället strunta i att söka privatlånet via Internet och gå in på 

bankkontoret istället. 

8. Estetisk och minimalistisk design 

Swedbanks tjänst för att söka privatlån via Internet innehåller enligt 94 procent av respondenterna 

relevant information. Resten av respondenterna tycker att det till stor del finns relevant information 

men att det skulle behöva byggas på med förklaringar för att all fakta ska bli relevant. 

På frågan om att det finns onödig information på webbplatsen kom det fram att det inte finns någon 

onödig information men att det saknas information.

83 procent av respondenterna tycker att texterna är lätta att läsa, men 17 procent saknar förklaringar 

på fackord, till exempel annuitet och rak amortering.

Under själva ansökningsprocessen vet 63 procent av respondenterna vad som ska ändras ifall något 

av fälten är fel  ifyllda, 25 procent förstår  efter visst  funderande vad som ska ändras medan 13 

procent  blir  låsta  eftersom de  inte  får  någon  hjälp  med  vad  som blivit  fel.  Dessa  13  procent 

efterfrågar mer förklaringar på vad som är fel och inte bara i vilket fällt felet har uppstått. 

10. Hjälp och dokumentation 

Diagram 4: Om jag har några frågor och funderingar vet jag vart jag ska vänta mig

Om respondenterna har några frågor och funderingar vet enbart 46 procent av de respondenterna 

vart de ska vända sig om de har frågor. Resterande 54 procent har ingen aning om vart de ska vända 

sig då de upplever att det saknas kontaktuppgifter till banken, utan de skulle då istället gått in på ett 

bankkontor för att fullfölja privatlåneansökan där. 
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5.2.4 Slutligen

Det spelar enligt de flesta av respondenterna, 79 procent, inte så stor roll om användarvänligheten 

och marknadsföringen är bra eller inte utan det är snarare behovet av privatlån som avgör om de 

skulle ansöka om ett privatlån. Skulle de ha behovet skulle de välja att kontakta sin egen bank för 

mer  information,  21  procent  av  respondenterna  påverkades  positivt.  Ingen  av  respondenterna 

svarade att de påverkades negativt av marknadsföringen och användarvänligheten.

5.3 Enkätundersökning

Enkätundersökningen är gjord på Swedbanks bankkontor i Västerås City. Det har fyllts i 16 stycken 

enkäter på bankkontoret för uppsatsen. Enkätundersökningen visar att hela 87,5 procent använder 

datorer dagligen och att 75 procent av respondenterna besöker Internet dagligen. 87,5 procent av 

respondenterna gör bankärenden via Internet. Av respondenterna vet 75 procent om att det går att 

söka privatlån via Swedbanks webbplats och att samtliga av dessa vet om det efter att ha sett det på 

Swedbanks egen webbplats. Ingen av respondenterna som vet att det går har fått veta det genom 

marknadsföring på Internet.  Av de som vet  om att  det  går  att  söka privatlån på Swedbank via 

Internet valde 75 procent bankkontoret för ansökan av privatlån då de upplever att det är säkrare än 

att  söka  via  Internet.  25  procent  av  respondenterna  angav  att  de  även  hade  andra  ärenden till 

bankkontoret. På frågan om de skulle kunna tänka sig att söka privatlån via Internet svarade 75 

procent att de skulle kunna tänka sig det, anledningen till det var framförallt att de tror att det går 

snabbt och smidigt. Resterande 25 procent angav att de inte kunde tänka sig att söka privatlån via 

Internet då det är bättre med personlig kontakt. 
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6 Analys

Kapitlet syftar till att koppla samman resultatet med den teoretiska referensramen för att se om 

Swedbanks tillvägagångssätt för att attrahera kunder stämmer överens med teorierna. 

6.1 Marknadsföring

Marknadsföring på Internet än en aktiv form av marknadsföring då kunderna själva aktivt ”surfar 

runt” på Internet för att hitta reklamen och när de hittat reklamen måste de aktivt välja att hämta in 

informationen  (Dahlén,  2002;  Frankel,  2007).  Kunderna  måste  själva  hitta  Swedbanks 

bannerannons för privatlån på blocket.se, ser inte kunderna bannerannonsen missar de erbjudandet. 

Företaget måste omedelbart nå ut med sitt budskap (Gay  et al., 2007). Undersökningen visar att 

vissa av respondenterna inte förstår budskapet med att bannerannonsen visar vad just det studerade 

objektet  skulle  kosta  att  låna  till  i  månaden.  Där  måste  Swedbank  enligt  undersökningen  bli 

tydligare för att omedelbart få fram budskapet. 

En av  fördelarna  med marknadsföring  på  Internet  är  att  ett  företag  kan  välja  att  annonsera  på 

webbplatser som de antar att de potentiella kunderna besöker (Gustafsson et al., 2007). blocket.se är 

en sådan webbplats för Swedbank, där de vet att det finns som kunder är intresserade av att köpa 

nya bilar och liknande och då i vissa fall låna till  dessa produkter (Bryngelsson, 2009). Det är 

viktigt att hitta en strategiskt bra placering på Internet (Frankel, 2007). Via Internet går det att nå 

den målgrupp som företagen är ute efter lättare då de kan ha annonser på en specifik webbplats 

istället för att vara begränsad av ett fysiskt område (Kelly, 1998). En sådan webbplats är blocket.se 

där det finns potentiella kunder för Swedbank. Oavsett hur attraktiv en tjänst är finns det bara ett 

visst antal människor som är villiga att använda den tjänsten (Kelly, 1998). Val av rätt placering på 

Internet leder till ökad lönsamhet (Frankel, 2007). Ökad lönsamhet är en av anledningarna till att 

Swedbank valt att placera sin marknadsföring på blocket.se. Fördelen med att finnas på Internet då 

företagen når ut till en större målgrupp och att det blir smidigare för kunden som kan göra sina 

affärer hemifrån och utan hinder från den geografiska barriären (Gay et al., 2007). Det är något som 

Swedbank tagit till sig och använder genom möjligheten att söka lån via Internet.

Det är svårt att locka till sig vana internetanvändare med hjälp av en bannerannons som förmedlar 
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ett  budskap  eller  en  produkt  (Dahlén,  2002;  Danaher  et  al.,  2003).  Samtliga respondenter  i 

undersökningen är  vana användare av datorer  och majoriteten besöker Internet  dagligen och är 

därmed  vana  internetanvändare.  Vana  internetanvändare  är  inte  mottagliga  för  traditionella 

bannerannonser (Dahlén, 2002) Detta har bekräftats i uppsatsens undersökning. Ett alternativ för att 

locka  till  sig  även  de  vana  internetanvändarna  är  att  knyta  ihop bannerannonsen  med det  som 

kunden  har  fokus  på  (Dahlén,  2002).  Detta  gör  Swedbank  med  hjälp  av  sin  bannerannons  på 

blocket.se, räknesnurra, som kopplas ihop med annonsen genom att den presenterar vad just det 

objektet skulle kosta per månad om kunden ansöker om ett privatlån hos dem.

Marknadsföring och reklam är inte någonting som människor önskar (Dahlén, 2002). Enligt det är 

Swedbank på rätt väg då de med sin bannerannons på blocket.se, räknesnurran (Bild 1), vill erbjuda 

köphjälp till kunden, vid köp av exempelvis en bil via blocket.se, istället för traditionell reklam.

Den modell av marknadsföring som Swedbank använder sig av för att marknadsföra sina privatlån 

på Internet stämmer bra överens med transportmodellen (Dahlén, 2002). Marknadsföringen börjar 

med  att  kunden  ”surfar  runt”  på  olika  webbplatser  på  Internet  och  kommer  till  Swedbanks 

bannerannons för privatlån på ett annat företags webbplats. Kunden attraheras då förhoppningsvis 

av annonsen och erbjudandet och klickar på Swedbanks bannerannons. Då transporteras kunden till 

Swedbanks  webbplats  för  privatlån  och  kan  där  ansöka  om  privatlån  och  avsikten  med 

marknadsföringen är därmed uppfylld (Dahlén, 2002). 

Figur 3: Transportmodellen hos Swedbank utifrån Dahléns transportmodell (2002)

Affiliatemarknadsföring gör att ett företag kan nå ut till fler kunder till en lägre kostnad (Frankel, 

2007). Swedbank använder sig av affiliatemarknadsföring för att marknadsföra sina privatlån på 

Internet, se Bild 2. Anledningen till detta är att Swedbank når ut till fler kunder och når ut till rätt 

kunder (Bryngelson, 2009). Det finns tre principer för att betala för affiliatemarknadsföringen en av 

dessa är Sales då företaget betalar först när kunden faktiskt köpt eller tecknat sig för något (Frankel, 

2007).  Detta  är  ytterligare  en  anledning  till  att  Swedbank  valt  att  använda  sig  av 

affiliatemarknadsföring för då behöver de enbart betala för rätt kunder. Med rätt kunder menas de 

som  kommer  via  en  bannerannons  och  sedan  faktiskt  ansöker  om  privatlån  hos  Swedbank. 

(Bryngelson, 2009)
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6.2 Användarvänlighet

1. Synlighet av systemets status

Webbplatsen ska informera om vart kunden befinner sig, vad som är bakåt och vad som är nästa 

steg på webbplatsen.  För att  göra detta tydligt krävs det att  länkarna på webbplatsen är tydligt 

markerade och att det är tydliga rubriker som berättar om vart kunden är. (Nielsen, 2001) I denna 

undersökning syns det klart att majoriteten av våra respondenter inte har något problem att se var de 

är på webbplatsen, då Swedbank har en tydlig list som förklarar vart kunden är. Undersökningen 

visar att de inte heller har några problem med att veta var de har varit eller vart de kan gå, då 

respondenterna lätt kan navigera fram och tillbaka på webbplatsen.

2. Systemet matchar verkligheten

För denna princip ska webbplatsen använda samma språk som kunderna använder sig av i vardagen, 

det vill säga inte innehålla några facktermer som gör det svårt för kunderna (Barnum, 2002). Detta 

är något som undersökning visar på att respondenterna har problem med, detta på grund av att 

Swedbank använder facktermer på webbplatsen utan att beskriva dem, till exempel amorteringssätt 

se Bild 4. Svåra ord utan förklaringar är något som skrämmer bort en del kunder då de inte förstår 

vad de ger sig in på.

3. Användarkontroll och frihet

Kunden hamnar fel på webbplatsen på grund av att de tryckt fel vilket gör det viktigt att det finns 

utvägar för kunden för att ta sig tillbaka till början och att det är en bra idé att ha en tillbakaknapp 

på varje sida som ger kunden kontroll igen (Barnum, 2002). Detta är något som Swedbank har på 

sin webbplats genom framåt- och bakåtknapp samt en knapp för att avsluta. 

4. Konsekvens och standarder

Det viktigt att företag hela tiden använder samma ord och uttryck för att på så sätt göra det lätt för 

kunden  (Barnum,  2002).  Detta  märks  i  undersökningen  att  Swedbank  är  bra  på  då  de  enligt 

respondenterna konsekvent håller sig till samma ord och uttryck.

5. Förebygga fel

En försiktig design kan förebygga fel från att uppstå när kunden använder webbplatsen, till exempel 

kan en hjälpguide leda kunden på rätt väg. Detta gör företaget genom att ha tydliga instruktioner på 

webbplatsen. (Barnum, 2002) Majoriteten av respondenterna har inga problem med hur de ska fylla 
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i formuläret. Resten av respondenterna önskar fler förklaringar, för ansökningsformuläret se Bild 5.

6. Igenkänning snarare än framkallande av tidigare erfarenhet

Kunden ska inte behöva komma ihåg hur den gjorde vid förra besöket utan ska istället lätt kunna se 

med  tydliga  knappar  och  texter  hur  den  ska  använda  webbplatsen  (Barnum,  2002).  I 

undersökningen  syns  det  att  respondenterna  upplever  att  Swedbank  har  tydliga  rubriker  som 

förklarar på ett bra sätt vart de är någonstans, även majoriteten upplever att det är bra texter. Några 

av respondenterna menar att det är för många fackuttryck som gör webbplatsen svårnavigerad. 

7. Flexibelt och effektivt att använda

Webbplatsen  ska  ha  bra  länkar  som tar  kunden  vidare  och  det  ska  gå  snabbt  att  hitta  vidare 

(Barnum, 2002). Detta är något som märks att respondenterna har problem med då en stor del inte 

vet vart de ska börja leta efter information då det saknas bra länkar som leder dem vidare.

8. Estetisk och minimalistisk design

Denna princip innebär ”less is more”, det betyder att en webbplats inte ska ha en massa onödig 

information som stjäl uppmärksamheten och kan få kunden att lämna webbplatsen (Nielsen, 2001). 

I undersökningen syns det att respondenterna inte tycker att det är finns någon onödig information 

på webbplatsen utan snarare att det skulle kunna vara mer information särskilt om vad bankvärldens 

facktermer betyder. I det stora hela anser respondenterna att webbplatsen har lättförståeliga texter 

som är bra placerade för att ge överskådlig information.

9. Hjälpa användaren känna igen, diagnostisera och åtgärda fel

Det är viktigt att när ett felmeddelande ska visas för kunden att det presenteras i klartext vad felet är 

och att det även föreslås en lösning på problemet (Nielsen, 2001; Barnum, 2002). Detta är något 

som syns i undersökningen att respondenterna har problem med, då de inte förstår vad det är för fel 

som de har gjort och inte heller hur de ska lösa problemet för att kunna komma vidare, för ett 

exempel på felmeddelande se Bild 7.

10. Hjälp och dokumentation

Kunden behöver ibland hjälp, det ska då vara lätt för kunden att hitta svar på sina frågor för att på så 

sätt kunna komma vidare (Barnum, 2002). I undersökningen svarar hälften av respondenterna att de 

vet vart de ska vända sig ifall de har några frågor, men att den andra hälften av respondenterna inte 

vet vart de ska vända sig då webbplatsen inte ger några länkar eller information om vart de kan 
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vända sig med eventuella frågor.

6.3 Självservice

Swedbanks tjänst  för att  söka privatlån på Internet  är  enligt definition en självservicetjänst.  En 

självservicetjänst gör att mer ansvar läggs över på kunden. (Dabholkar, 1995) Hos Swedbank läggs 

hela ansökningsprocessen över på kunden, något de hjälper till med på bankkontoren, i detta fall 

kommer bankpersonalen enbart in för att bevilja eller avslå ansökan om privatlån. Dabholkar säger 

att självservice ofta leder till öka kundnöjdhet vilket är svårt att se hos Swedbank då respondenterna 

upplever vissa problem med ansökningsprocessen då de inte känner att den är användarvänlig och 

att de inte har kontroll över situationen. 

6.4 Arbetsmodell

Enligt teorierna använder sig Swedbank av transportmodellen för att få kunderna till sin webbplats 

och de marknadsför privatlånet i rätt sammanhang där kunderna kan komma på att de behöver ett 

privatlån, på blocket.se. Detta är enligt Dahlén (2002) ett alternativ för att även de kunder som är 

vana internetanvändare ska få upp ögonen för bannerannonsen. Gay et al. (2007) framhåller att det 

är viktigt att omedelbart nå ut med budskapet till kunderna, något som undersökningen visar att 

Swedbank har svårt med då kunderna inte förstår att räknesnurran hör ihop med just de objekt som 

de tittade på. Därav blir linjen vidare från marknadsföring streckad (Figur 4).

Utifrån  Barnum  (2002)  och  Nielsens  (1993)  användbarhetsprinciper  anser  respondenterna  att 

Swedbank inte helt uppfyller användarvänligheten på sin tjänst för att söka privatlån via Internet. 

De brister respondenterna upplever är framförallt att Swedbank använder sig av ett fackspråk som 

de inte förstår. Respondenterna upplever även att det är svårt att hitta information då de inte vet vart 

de ska börja leta. Respondenterna vet inte vart de ska vända sig om de skulle behöva hjälp med 

ansökan. Då användarvänligheten inte uppfylls fullt ut utan att respondenterna har problem med 

vissa delar och skulle lämna ansökningsprocessen på grund av dessa problem gör att den inte bidrar 

till en fungerande självservice, därför blir linjen vidare från användarvänlighet streckad (Figur 4). 

En kund som förstår allt och inte behöver någon ytterligare information klarar av att ansöka om 

privatlån via Internet men inte de som känner att de behöver hjälp och mer information. 

Fördelen med att söka privatlån via Internet är att det är en självservicetjänst och jämfört med att 

söka  privatlån  via  bankkontoret  är  självservicetjänsten  alltid  tillgänglig,  dag  som natt  så  länge 
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kunden har tillgång till en dator och Internet. (Dabholkar, 1995)

Enligt uppsatsens undersökning hittar kunderna i vissa fall till tjänsten för att söka privatlån via 

Internet  genom marknadsföringen som alltså i  vissa fall  fungerar för Swedbank. Däremot visar 

undersökningen på  att  när  kunderna  har  hittat  till  tjänsten  har  de  svårt  att  använda den  då de 

upplever  att  det  saknas  information  och  att  det  är  svåra  ord.  Därmed  fungerar  inte 

självservicetjänsten tillfredsställande och det är inte säkert att det blir någon ansökan, därav den 

streckade linjen ut till ansökan (Figur 4). 

Figur 4: Arbetsmodell anpassad efter Swedbanks marknadsföring och användarvänlighet.s
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7 Slutsats

Detta kapitel syftar till att presentera de slutsatser och egna reflektioner som kommit fram under  

uppsatsens gång, samt förslag på fortsatt forskning.

7.1 Avslutande diskussion

Hur påverkas då kunderna av den marknadsföring och användarvänlighet som Swedbank har på sin 

tjänst  för  att  söka  privatlån  via  Internet.  Många  teoretiker  framhåller  att  marknadsföring  och 

användarvänlighet påverkar kunderna för att köpa en vara, eller i vårt fall vid ansöka om privatlån. I 

undersökningen  som gjorts  svarade  81  procent  av  respondenterna  att  användarvänligheten  och 

marknadsföringen inte spelar någon stor roll  när de ska söka privatlån. Däremot har vi upplevt 

under observationerna att bristen på information och kunskap gör att respondenterna väljer bort att 

söka privatlån via Internet då de upplever att det är för avancerat. Respondenterna påverkas av sina 

förutsättningar när de ska välja tjänst för att söka privatlån. Av respondenterna som deltagit i vår 

undersökning  svarade  de  flesta  att  det  framförallt  är  behovet  som  påverkar  dem  till  att  söka 

privatlån  och  att  de  då  skulle  välja  den  egna  banken  och  bankkontoret.  Det  gör  det  svårt  att 

undersöka om marknadsföringen fungerar på dem som inte har något behov för att söka privatlån. 

Att respondenterna inte kunnat sätta sig in i att de har behovet av ett privatlån kan bero på att 

privatlån är annorlunda jämfört med ett varuköp då det är ett stort och långvarigt åtagande. Men om 

inte Swedbank marknadsför att kunderna kan söka privatlån via Internet hittar ingen dit. Samma sak 

gäller för användarvänligheten, är inte tjänsten användarvänlig kan de kunder som hittar dit ändå 

inte använda den för att den är för komplicerad.

Respondenterna i vår undersökning upplever inte att bannerannonsen på blocket.se, räknesnurran 

(Bild  1),  hör  till  annonsen.  Detta  kan  vara  en  stor  anledning  till  att  respondenterna  upplever 

annonsen mer som reklam än som köphjälp, rådgivning. En lösning på detta kan vara att bilden från 

annonsen  följer  med  till  annonsen,  precis  som  bilden  följer  med  till  första  sidan  för 

ansökningsprocessen. Detta skulle förhoppningsvis göra att kunden uppfattar bannerannonsen på 

det sätt som Swedbank vill.

Det går inte att säga att kunderna tycker att Swedbanks tjänst för att söka privatlån via Internet är 

43



MÄLARDALENS HÖGSKOLA Slutversion EIK021
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i IT-ekonomi

användarvänlig  då respondenterna i  vissa fall  anser  att  tjänsten uppfyller  Nielsen och Barnums 

användbarhetsprinciper och i vissa fall inte. Det finns vissa punkter som Swedbank behöver jobba 

på  för  att  förbättra  sin  användarvänlighet.  Men  överlag  är  respondenterna  positiva  till 

användarvänligheten på tjänsten.  Efter att ha sammanställt undersökningarna har vi kommit fram 

till  att  användarvänligheten  för  Swedbanks  tjänst  för  att  söka privatlån  på  Internet  och  hur  de 

uppfyller Barnums användbarhetsprinciper ser ut som följer (Tabell 2):

Swedbank
Användbarhetsprincip Uppfyller Uppfyller inte
Synlighet av systemets status X
Systemet matchar verkligheten X
Användarkontroll och frihet X
Konsekvens och standarder X
Förebygga fel X
Igenkänning snarare än framkallande av tidigare erfarenhet X
Flexibelt och effektivt att använda X
Estetisk och minimalistisk design X
Hjälpa användaren känna igen, diagnostisera och åtgärda fel X
Hjälp och dokumentation X

Tabell 2: Swedbanks användarvänlighet enligt Barnum (2002)

De  användbarhetsprinciper  som  vi  ser  att  Swedbank  inte  uppfyller  är  de  där  vi  under 

observationerna sett att de flesta respondenter har svårigheter med. Swedbank uppfyller de flesta av 

Barnums användbarhetsprinciper men det finns vissa delar som de kan förbättra. De områden som 

de kan förbättra är  de som framförallt  handlar om information till  kunden. Genom att  använda 

ordlistor för svåra ord och att hela tiden meddela kunden ett telefonnummer dit de kan ringa för att 

få hjälp med ansökan kan de uppfylla de principer som de idag brister på och på så sätt få bättre 

användarvänlighet. 

Vi  tycker  att  det  är  väldigt  intressant  att  användarvänligheten  idag  ses  som  en  del  av 

marknadsföringen på Internet. Detta förstärks mer och mer av nyare litteratur. Tidigare handlade 

böcker enbart om marknadsföring på Internet eller användarvänlighet, idag tar de flesta böcker om 

marknadsföring på Internet upp väldigt mycket om användarvänlighet och presenterar hur allt ska 

utformas för att passa kunderna. Därför känner vi att denna uppsats är väldigt rätt i tiden med fokus 

på båda dessa komponenter och tycker att det är konstigt att inga tidigare uppsatser kombinerar 
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dessa ämnen. Marknadsföring på Internet och användarvänlighet hör ihop.

När vi skrivit denna uppsats har vi gjort en koppling till tidigare kurslitteratur framförallt då till 

Hedman & Kalling (2002) som behandlar  resurser  och konkurrensfördelar.  Barney (Hedman & 

Kalling, 2002) talar om att en resurs kan ge ett företag konkurrensfördelar. Han delar in resurserna i 

olika kategorier, om resursen är: värdefull, sällsynt, dyr att imitera eller effektiv. Ju fler av dessa ett 

företags resurs uppfyller desto varaktigare konkurrensfördel. Swedbanks räknesnurra (Bild 1) på 

blocket.se  kan  ses  som  en  resurs.  Resursen  uppfyller  tre  av  Barneys  kategorier.  Swedbanks 

räknesnurra ger dem då en tillfällig konkurrensfördel enligt Barney (Tabell 3) då den är värdefull 

för Swedbank, ingen annan har en liknande bannerannons idag och den är effektiv för dem, men 

konkurrenterna kan komma att imitera den i framtiden. (Hedman & Kalling, 2002)

Värdefull Sällsynt Dyr att imitera Effektiv Konkurrensfördel
JA JA NEJ JA Tillfällig konkurrensfördel

Tabell 3: Swedbanks konkurrensfördel enligt Barney (Hedman och Kalling, 2008)

7.2 Etisk diskussion

Den typ  av  marknadsföring  som Swedbank  använder  sig  av  för  att  marknadsföra  privatlån  på 

Internet,  särskilt  via  blocket.se,  anser  vi  kan uppmana till  impulsköp av  bilar  och  liknande då 

kunden upptäcker att den här bilen kostar ju inte så mycket i månaden. Är det verkligen något som 

bankerna vill uppmana till. Vi anser att de inte borde göra det. Privatlån borde marknadsföras för att 

kunderna ska veta vart de kan söka när de får behov av att låna, inte uppmuntras till att låna pengar 

när de egentligen inte behöver. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning

Ett förslag på fortsatt forskning är att titta på flödet efter det att kunden fått ett preliminärt besked 

om privatlånet. Detta är framförallt intressant då vi under undersökningens gång har träffat kunder 

som har visat sig vara missnöjda med hur detta fungerar. Kunderna upplever att det är krångligt då 

identiteten ska styrkas med vidimering och att det tar lång tid tills de får ett definitivt besked och får 

pengarna på kontot. Att det tar lång tid innan kunden får svar och pengar efter ansökan är motsatsen 

mot vad kunden ofta förväntar sig enligt enkätundersökningen. Kunderna tror att det går fort att 

söka lån via Internet. Därför skulle detta vara intressant att undersöka.

Vid  fortsatt  forskning  inom ämnet  skulle  fokus  kunna  ligga  på  kunder  som har  ett  behov  av 
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privatlån just vid tillfället för studien då vi tror att detta skulle kunna ge ett annat resultat. Detta då 

många av våra respondenter har svarat att det som påverkar dem till att söka privatlån här och nu är 

om de har ett behov eller ej och skulle de ha behovet skulle de gå till sin vanliga bank och till 

bankkontoret. För att kunna studera kunder med behov krävs mer tid än vad som har getts till denna 

uppsats. 

Avslutningsvis, om Swedbank gör förändringar utifrån de teorier vi  har tagit upp skulle fortsatt 

forskning kunna studera hur kunderna uppfattar och ställer sig till att söka privatlån via Internet 

efter de förändringarna. De kunder som svarat att de inte vill söka lån via Internet för att de saknar 

kunskap kanske kan tänka sig att göra det om informationen blir tydligare och språket enklare. 
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Bilaga A

Observation med intervju

Allmänt 
1. Ålder
 18-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  50-54
 55-59  60 +

2. Kön
 Kvinna   Man

3. Kund
 Ja   Nej

4. Vana med datorer
 Använder datorer dagligen  Använder datorer några gånger i veckan
 Använder datorer några gånger i månaden  Använder datorer några gånger om året 
 Aldrig  Vet ej

5. Hur ofta besöker du Internet
 Dagligen  Några gånger i veckan  Några gånger i månaden  Några gånger om året
 Aldrig  Vet ej

6. Hur ofta besöker du swedbank.se?
 Dagligen  Några gånger i veckan  Några gånger i månaden  Några gånger om året
 Aldrig  Vet ej

7. Avsikt med Internetanvändandet
 Söker information  Läser nyheter  Gör bankärenden  Gör inköp på Internet
 Annat..................................................

8. Vet du att det går att söka lån hos Swedbank via Internet?
 Ja  Nej

9. Om ja: Hur fick du veta det?
 Via bankens hemsida  Via reklam på Internet  Via reklam i TV, radio, tidningar
 Via bekanta  Via bankkontoret  Via telefonbanken
 Annat..................................................

10. Skulle du kunna tänka dig att söka lån via Internet?
 Ja  Nej  Vet ej

11. Om nej: Varför inte?

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Marknadsföring
12. Är detta ett bra sätt att marknadsföra Privatlån på Internet?

 Ja  Till viss del  Nej  Vet ej

13. Ser du denna marknadsföring som reklam eller rådgivning
 Marknadsföring  Rådgivning  Vet ej  Annat..................................................

Användarvänlighet 
14. Jag kan tydligt se i vilken del av sökprocessen jag befinner mig
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

15. Det är tydligt hur jag tar mig tillbaka och hur jag tar mig vidare
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

16. Webbplatsen använder ord och uttryck som jag förstår
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

17. Det finns tillräckligt med information på webbplatsen
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

18. Jag kan enkelt ta mig tillbaka till föregående steg, särskilt om jag valt fel väg. 
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

19. Webbplatsen använder hela tiden samma ord och utryck för saker och ting
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

20. Det är tydligt hur formuläret ska fyllas i
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

21. Webbplatsens rubriker är logiska
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

22. Webbplatsens texter är enkelt utformade
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

24. Jag kan snabbt och enkelt hitta den information jag behöver för att kunna söka lånet
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

23. Webbplatsens innehåller onödig information
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

25. Webbplatsen innehåller relevant information
 Ja  Ofta  Ibland  Nej
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26. Webbplatsens texter är lätta att läsa och lätta att förstå
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

27. Om ett fel uppstår vet jag hur jag ska åtgärda det
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

28. Om jag har några frågor och funderingar vet jag vart jag ska vända mig
 Ja  Ofta  Ibland  Nej

29. Förbättringsförslag:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
Slutligen 

30. Påverkar denna användarvänlighet och marknadsföring ditt val för att söka Privatlån?
 Ja, positivt  Ja, negativt  Nej, inte alls  Vet ej

31. Vad påverkar dig mest till att söka privatlån här och nu?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Bilaga B

Enkätundersökning för kontoren
Vi är två studenter som studerar på Mälardalens Högskola. Inom uppsatskursen i IT-ekonomi 
studerar vi för Swedbanks räkning vad som påverkar kunder att söka Privatlån*. Vi genomför denna 
enkätundersökning på Swedbanks bankkontor i Västerås City. 

Vi är tacksamma för att ni svarar på denna enkät och hjälper oss med vårt uppsatsarbete. 

1. Ålder
 18-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  50-54
 55-59  60 +

2. Kön
 Kvinna   Man

3. Vana med datorer
 Använder datorer dagligen  Använder datorer några gånger i veckan
 Använder datorer några gånger i månaden  Använder datorer några gånger om året 
 Aldrig  Vet ej

4. Hur ofta besöker du Internet
 Dagligen  Några gånger i veckan  Några gånger i månaden  Några gånger om året
 Aldrig  Vet ej

5. Hur ofta besöker du swedbank.se?
 Dagligen  Några gånger i veckan  Några gånger i månaden  Några gånger om året
 Aldrig  Vet ej

6. Avsikt med Internetanvändandet
 Söker information  Läser nyheter  Gör bankärenden  Gör inköp på Internet
 Annat..................................................

7. Vet du att det går att söka Privatlån* hos Swedbank via Internet?
 Ja  Nej

8. Om ja: Hur fick du veta det?
 Via bankens hemsida  Via reklam på Internet  Via reklam i TV, radio, tidningar
 Via bekanta  Via bankkontoret  Via telefonbanken
 Annat..................................................

9. Om ja: Varför valde du ändå bankkontoret?
 Hade även andra ärenden till bankkontoret  Säkerhet  Vill diskutera alternativ
 Gammal vana  Saknar vana vid datorer  Annat.......................................
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10. Skulle du kunna tänka dig att söka Privatlån* via Internet?
 Ja  Nej  Vet ej

11. Om nej: Varför inte?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
12. Övriga synpunkter

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Tack för er medverkan
Tina Hägglund & Fredrik Nordberg

*Lån utan säkerhet, ej bolån.
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