
Prosjektgruppen «BankID»

Vedlegg

Prototyper

Disse papir prototypene ble utviklet:

 

(viser BankID med og uten pin-kode på en iPhone)



(Viser BankID med og uten pin-kode på en vanlig Nokia telefon.)



Spøreundersøkelse

Spørsmål  1

Spørsmål  2



Spørsmål  3

Spørsmål 4



Spørsmål 5

Spørsmål 6



Spørsmål 7



Spørsmål 8

Spørsmål 9



Spørsmål 10

Spørsmål 11



Spørsmål 12

Spørmål 13

Det kommer flere figurer på dette spørsmået:
Anta at du har BankID på mobilen. Hvor mange dager kunne du akseptere å være uten 
tilgang til nettbanken din...?





Spørmål 14

Spørmål 15



Spørmål 16



Skript for intervju om Skandiabanken og levering av engangskode per 
SMS
Forklar at intervjuet er for et prosjekt  i et masteremne ved Universitetet i Oslo, at undersøkelsen er 
anonym og at vi ikke tester den som blir intervjuet. Svar på eventuelle spørsmål om undersøkelse.  
Forsøk å få alle spørsmål besvart, hvis personen ser ut til å misforstå still spørsmålet på en annen 
måte eller stil et oppfølgingsspørsmål.
Kontroll spørsmål:

1) Er du kunde i Skandiabanken?

Hvis NEI gå til 14

2) Benytter du deg av kodekort eller får du tilsendt en SMS med engangskode for 
innlogging i nettbanken.

Hvis NEI så få bekreftet at vedkommende ikke bruker nettbanken. Er dette riktig å avslutt.

Hvis personen benytter seg av både kodekort og SMS, hvis ikke gå til 4:
3) Foretrekker du å benytte kodekort eller foretrekker du å få tilsendt kode per SMS?

4) Har det noen gang hendt at du ikke har mottatt SMS med engangskode?

5) Hvor lenge synes du det er greit å vente på å motta engangskode per SMS?

6) Har det noen gang hendt at du ikke har fått logget deg inn fordi tilsendt engangskode var 
ugyldig?

7) Skandiabanken har mulighet for å lagre flere mobiltelefonnummer i nettbanken, hvor 
mange mobiltelefonnummer har du lagret?

Hvis personen har lagret mer enn ett telefonnummer:
8) Har du noen ganger bestilt engangskode til et annet nummer enn primær nummeret ditt?

9) Har du noen ganger bestilt engangskoder fra utlandet?

Ved positivt svar i 9, hvis ikke gå til 10.
10) Hadde du noen problemer med å motta engangskoden eller å bruke den?

11) Synes du levering av engangskode per SMS er trygt? Har du noen ganger vært bekymret 
for sikkerheten?



12) Hvis mobiltelefonen din blir stjålet eller kommer bort vil du da føle at det er fare for at 
kontoen din blir tappet? Hvor lenge vil du eventuelt vente før
du kontakter Skandiabanken?

13) Hva synes du er den største ulempen med passordlevering per SMS?
(Avslutt etter punkt 13)

De som ikke er kunder i Skandiabanken:
14) Hvordan logger du deg inn i nettbanken din? Kodekalkulator, kodekort eller annet?
15) Skandiabanken sender engangskode for innlogging i nettbanken per SMS istedenfor å 
benytte seg av kodekalkulator. Synes du dette kunne vært et alternativ til
måten du logger deg inn i nettbanken på i dag?
16) Kan du se noen fordeler med levering av engangskoder per SMS fremfor det du benytter 
deg av i dag?

Takk for intervjuet, gjenta at undersøkelsen var anonym og at den skal brukes i et  
studentprosjekt ved Universitetet i Oslo. Svar på eventuelle spørsmål.
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